
  

  
  

  - " מקדמי מצוינות בחינוך"

  פיתוח ומחקר של מודל להכשרה והפעלה 
  

  שבע אלון- בת' פרופ
  ר זהבה שרץ"ד

  מרים כרמלי
  

  

  

 ח זה הוזמן על ידי היזמה למחקר יישומי בחינוך"דו
 
 
 

 .םובניסוחהדברים מתפרסמים על דעת המחברים  •
 
 :יש לאזכר את המקור כדלקמן, בכל שימוש בדוח או ציטוט ממנו •

פיתוח ומחקר של מודל להכשרה  -מקדמי מצוינות בחינוך ", )2007(כרמלי . מ, שרץ. ז, אלון. ב

 http://education.academy.ac.il, ח מוזמן על ידי היזמה למחקר יישומי בחינוך"דו, "ולהפעלה

  

  כל הזכויות שמורות לאקדמיה הישראלית הלאומית למדעים  ©

 
 
 
 
 

 
  2007 ,יוני

  

  

  



 

 ):סדר אלפביתי(צוות הקורס 

 ר קובי בן ברק"ד

 חגי בן צבי 

 ר חנה מרגל"ד

 אילנה נולמן

 

 ):סדר אלפביתי(צוות המחקר 

 אלוןבת שבע ' פרופ

 מרים כרמלי

 ר מיכאלה שלזק"ד

 ר זהבה שרץ"ד
 

 :ייעוץ סטטיסטי

 יטי ורון

 

 ):סדר אלפביתי(ועדת היגוי של הקורס 

 שבע אלון -בת' פרופ

 חזקי אריאלי

 חור -ר יהודה בן"ד

 ר אבי פולג "ד

 מיקי קיסרי

 ר זהבה שרץ"ד

 

 ):סדר אלפביתי(ועדת היגוי של המחקר 

 ת בחינוךהעמותה למצוינו, חזקי אריאלי

 מכון דוידסון לחינוך מדעי שליד מכון ויצמן למדע, ר יהודה בן חור"ד

 מכון ויצמן למדע, מיכה ברכוז' פרופ

 מכון ויצמן למדע ,בני גייגר' פרופ

 אביב-אוניברסיטת תל, עמירם יהודאי' פרופ

  אביב-אוניברסיטת תל ,ר משה ישראשווילי"ד

 אביב-אוניברסיטת תל, ר פאדיה נאסר"ד

 משרד החינוך, ומית רחמלשל

 

 :עריכה ממוחשבת

 ציפי עובדיה

 

 

להעיר ולהאיר בשלבים שונים, ץאנו מבקשות להודות לחברי ועדת ההיגוי של המחקר שהקדישו מזמנם כדי לייע
על שיתוף הפעולה שגילו לכל " מקדמי מצוינות בחינוך"למשתתפי שני המחזורים של הקורס ל; של המחקר
לחברי ועדת ההיגוי של הקורס ולצוות הקורס על התמיכה המלאה בתהליך המחקר והשותפות ; אורך המחקר

 .בעיצוב תכנית ההכשרה

 . על תרומתה החשובה למחקרר חנה מרגל" תודה מיוחדת לד



 
 3 תוכן העניינים

 תוכן העניינים

 7...........................................................................................................תקציר

 17.................................................................................................מבוא: פרק א

 23.......................................................................................רקע תיאורטי: פרק ב

 23............................................................................................. הגדרות בישראל –תלמידים מצוינים  .1

 24......................................................................................................בעולםתלמידים מצוינים איפיון  .2

 28.....................................................................................................'מצוינות במדעים'דרכים לאפיון  .3

 29..............................................................................................................שות בהוראה למצויניםגי .4

 33.....................................................................................קידום מצוינות בית ספרית לכלל התלמידים .5

 34....................................................................................עקרונות בפיתוח פעילויות במדעים למצוינים .6

 36................................................................................................ לתלמידים מצוינים בישראלתכניות .7

 38........................................................................................ובעולםהכשרת מורים למצוינים בישראל  .8

 40......................................................................................תיאור המחקר: פרק ג

 40...............................................................................................................המחקרושאלות מטרות  .1

 40........................................................................................................................... המחקר שיטת .2

 43...................................................................................................................... המחקראוכלוסיית .3

 46..............................................................................................ממצאים: פרק ד

 46...........................................................................................................................מודל ההכשרה .1

 46........................................................................................................הראשונימודל ההכשרה  1.1

 47........................................................................................................ ההכשרה העתידי מודל 1.2

 51..................................................................השוואה בין מודל ההכשרה הראשוני למודל העתידי  1.3

 52................................................................................................................ תפיסות ודעות,עמדות .2

 52..............................................................................................................על מצוינים ומצוינות 2.1

 56..........................................................................."יתספר-מקדם המצוינות הבית"תפקידיו של    2.2

 60.................................................................................................דעות המשתתפים על הקורס 2.3

 67....................................................................................................השפעות במערכת הבית ספרית .3

 67..................................................................................................מצב בבתי הספר בנושא המצוינותה 3.1



 
 תוכן העניינים 4

 70.....................................................................................הפעלות משתתפי הקורס בבתי הספר 3.2

 84..................................................................התרומה לתלמידי קבוצת המצוינות ולכלל התלמידים 3.3

 88.............................................הגורמים המקדמים והגורמים המעכבים פעילות של מקדם המצוינות 3.4

 91....................................................................................סיכום ומסקנות: פרק ה

  91......................................................................................פיתוח מודל הכשרה למקדמי מצוינות .1

 96......................................................................................דרכי ההפעלה בבית הספר ובמערכת .2

 98............................................................מקדם המצוינות על קידום המצוינותהשפעת פעילותו של  .3

 99.............................................................................................................................המלצות .4

 101..............................................................................................רשימת מקורות

 רשימת טבלאות

 41....................................................................לפי מחזור ושנה" מקדמי מצוינות"מבנה הקורס ל: 1 טבלה

 42...........................................................................................כלי המחקר והתחומים הנבדקים: 2ה טבל

 43............................בתי הספר ומקצועות הוראה של משתתפי הקורס, וותק בהוראה, פרטי השכלה: 3טבלה 

 47 ................................................................תחום ושנת ההכשרהלפי  ההתחלתית תכני הכשרה: 4טבלה 

 50.......................................................... ושנת ההכשרהתחומי הידע, תכני הכשרה לפי המעגלים: 5טבלה 

 52...................................................................................... תכונהמאפייני התלמיד המצוין לפי : 6טבלה 

 54.............................ים שונים למצוינות בשנים קודמותאחוז התלמידים שדיווחו על השתתפות בחוג: 7טבלה 

 56.....................................................................................תפקידיו של המורה בכיתת המצוינות: 8טבלה 

 58............................התפלגות תשובותיהם של המשתתפים על תפקידי מקדם המצוינות הבית ספרי: 9טבלה 

 61..................................................לקבל בהמשך הקורס' שביקשו משתתפי שנה אכלים נוספים : 10טבלה 

 62.............................................)מחזור שני(' מידת העניין והרלוונטיות של נושאי הקורס בשנה א: 11טבלה 

 63............"מקדם מצוינות" שהוזכרו על ידי המשתתפים כתורמים להכשרה לתפקיד תכניתמרכיבי ה: 12טבלה 

 63......................................................באיזו מידה קידם הקורס את המשתתפים בתחומים שונים: 13טבלה 

 64..........................................)מחזור ראשון(' העניין והרלוונטיות של נושאי הקורס בשנה ב מידת: 14טבלה 

 65....................."מקדם מצוינות"מרכיבי התכנית שהזכירו המשתתפים כתורמים להכשרה לתפקיד : 15טבלה 

 66......................................................באיזו מידה קידם הקורס את המשתתפים בתחומים שונים: 16טבלה 

 69............................................בתי הספר לפי מחזור ושנההתפלגות מספר המסגרות למצוינות ב: 17טבלה 

 69......................לפי מחזור ושנה, ז" תשס–ה "סוגי מסגרות למצוינות שהופעלו בבתי הספר בתשס: 18טבלה 



 
 5 תוכן העניינים

 71-72..................................................................) במחזור שני(' תתפי שנה אמשההפעלות של : 19טבלה 

 74....................................................................) מחזור ראשון(' ההפעלות של משתתפי שנה ב: 20טבלה 

 76-77...............................................ז"שנת תשסל) ראשוןמחזור  (' משתתפי שנה בשלהתכניות : 21טבלה 

 79-80...............................................על פעילות בהנחיית תלמידים מצוינים'  תלמידי כיתה זמשוב: 22טבלה 

 109.........................................................................................................נספחים

 111...............................................................................תכניות להכשרת מורים להוראת מצוינים – 1נספח 

 118...................................................................................................................למורה שאלון – 2נספח 

 123.....................................................................................ו"לת שנת תשסישאלון עמדות בתח – 3נספח 

 124.....................................................................................................לקבוצת השוואה  שאלון – 4נספח 

 127........................................................................................................שאלון משוב תקופתי  – 5ח נספ

 131.................................................................................................הספר-ריאיון עם מנהל בית – 6נספח 

 132.....................................................................................'ב-ו' שאלון מסכם למשתתפי שנה א – 7נספח 

 137.......................................................................................ים בקבוצת מצוינות שאלון לתלמיד– 8נספח 

 140..............................................................................................' ב-ו' תכנית הקורס בשנים א – 9נספח 

 144.................................................................................ספר- תיאור מפגש קורס שנערך בבית– 10נספח 

 145...............................................................................................קירנות המדעיתשלבי התח – 11נספח 

 146...................................................................)'ב-ו' שנה א(משוב סיום בקורס מקדמי מצוינות  – 12נספח 

 154.........................................................................................' סיכום מפגש סיום של מחזור ב– 13נספח 

 157...........................................ז"תשס', משובי המשתלמים בתום מחזור במסקנות ראשוניות מ –' א13נספח 

 160............................................................................................................... מבנה התלקיט– 14נספח 

 163................................................................................................. דוגמה מתוך מפגש קורס– 15נספח 

 165.................................................................................. תמלול ריאיונות עם תלמידים חונכים– 16נספח 

 171.............................................................")קריאת ביניים"כתבה מתוך ( ' סיפורה של המורה ד– 17נספח 

 176...................................................................................ספר-יבבתמצוינות  תצפית בפעילות – 18נספח 

 182.............................................................")קריאת ביניים"כתבה מתוך ( 'ל המורה ט סיפורה ש– 19נספח 



 
 תוכן העניינים 6

 187..........................................................................................................מצגות

 ספר-תכניות עתידיות בשני בתי – 20נספח 

 תכנית ההיערכות שהציג המורה י – 21ח נספ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  7 והפעלהמודל להכשרה  –" מקדמי מצוינות בחינוך"

 תקציר

 רקע
קידום תלמידים מצוינים וקידום מצוינות בית ספרית במערכת החינוך בישראל נמצאים בשנים האחרונות על סדר 

בין היתר לאור הדאגה מרמת הישגי התלמידים כפי שבאה לידי ביטוי במבחנים ארציים , היום הציבורי

החינוך לאחרונה את הגדרת התלמידים במסגרת המגמות השונות לקידום מצוינות הרחיב משרד . ובינלאומיים

להגדרות המתייחסות לאוכלוסיה " מחוננים"שלהם יוצעו תכניות טיפוח מהגדרות של , בעלי היכולות הגבוהות

מיהו "הסוגיה . הכוללת בקירוב את החמישון העליון של אוכלוסיית הלומדים, "תלמידים מצוינים"רחבה יותר של 

 :ח זה העלתה מגוון רחב של הגדרות ומאפיינים אשר מתייחסים ל"יאורטי בדושנדונה ברקע הת" התלמיד המצוין
התמדה בביצוע (מרכיבים אישיותיים , )אמנות, מוסיקה, ואחרים כמו ספורט, אקדמיים(תחומי כישרון , מנת משכל

כי , באופן מעשי נמצא. מוטיבציה ותרומה לחברה, יצירתיות, )ביטחון עצמי, יכולת למידה עצמאית, משימה

במרבית המקרים נבחרים תלמידים להשתתף בקבוצת מצוינות בבית הספר על סמך אבחנה והמלצה של המורה 

 .המלמד ולאחר שהביעו רצונם להשתתף במסגרת זו

על מנת לתת מענה הולם לצרכים המיוחדים של אוכלוסיית המצוינים ולהציב את נושא המצוינות כערך מרכזי בבית 

. לפתח אסטרטגיות חינוכיות מתאימות ולבנות תשתית מקצועית הולמת,  בגישה מערכתיתיש צורך לנקוט, הספר

מרכיב חיוני ומרכזי בתשתית זו הוא כוח אדם מיומן להובלת התהליכים הנחוצים במערכת החינוך בכלל ובבתי 

זו כתנאי לא נדרשה הכשרה כ, בעבר לא היו קיימות מסגרות מסודרות להכשרת מורים למצוינים. הספר בפרט

 .הספר-להוראת מצוינים ולא הייתה פונקציה מקצועית לריכוז הנושא בבתי

 

 מקדמי מצוינות בחינוך: היזמה
המחלקה להוראת המדעים במכון ויצמן ומכון דוידסון לחינוך מדעי של מכון ויצמן , העמותה לקידום מצוינות בחינוך

, יהיו בבית הספר מספר מוקדי מצוינות, ל זהלפי מוד. פריתס-חברו והציעו ליצור מודל חינוכי לקידום מצוינות בית

שיפעל , )ץ"מקדמ" (מורה מקדם מצוינות"הפעילות תנוהל על ידי . בתחומי דעת שונים ובנושאים וגישות מגוונים

בכל מוקד תתקיים פעילות בתוך קבוצת . בבית הספר בשיתוף פעולה עם ההנהלה ועם צוותי המורים השונים

פעילויות . בנוסף לכך יכינו התלמידים פעילויות להפעלת תלמידים אחרים בבית הספר ובקהילהו, המצוינות

. ספרית-ייחודיות אלה תצטרפנה ללימודים הסדירים בתחום הנבחר במטרה לעודד טיפוח מצוינים ומצוינות בית

יפעיל גם פעילויות המורה מקדם המצוינות . המורים בכל אחד מהמוקדים יפעלו בשיתוף פעולה כצוות מקצועי

 .נוספות לקידום המצוינות בבית הספר

"  מורים מקדמי מצוינות בחינוך"המחקר המוצג כאן התבצע בהקשר ליזמה לפיתוח ולהפעלה של קורס להכשרת 

תלמידים , ספרית בשטח ובדיקתו ברמת מורים-ונעשה תוך כדי הפעלתו הניסיונית של המודל לקידום מצוינות בית

המחזור .  שעות לשנה168בהיקף של , שנתיים להכשרת מורים מקדמי מצוינות-לו שני מחזורים דוהופע. ומערכת

ז "תשס-ו"והמחזור השני התקיים בשנים תשס,  מורים12ו ואותו סיימו "תשס-ה"הראשון התקיים בשנים תשס

 .  מורים15ואותו סיימו 
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לכולם השכלה ו, ב"בחטמדע וטכנולוגיה למדים מ) בשני המחזורים(רוב המורים שהשתתפו בקורס למקדמי מצוינות 

 שנות הוראה וחלקם נושאי תפקידים כמו רכזי מקצוע או מנהלי 10-למרביתם וותק של למעלה מ. בתחום המדעים

כולם השתתפו בעבר בהשתלמויות שונות כגון קורסים ארוכי טווח למורים מובילים או השתלמויות . אשכולות פיס

 .ינוךשל העמותה למצוינות בח

 

 תיאור המחקר
מטרות המחקר שליווה קורס זה התמקדו בשלושה מרכיבים הנחוצים לשם בניית תשתית מקצועית ומסודרת 

שאלות המחקר נגזרו ממטרותיו והתמקדו בקבוצות היעד הקשורות בהפעלתו של מודל . לקידום נושא המצוינות

להלן פירוט .  המצוינים והמערכת הבית ספריתקבוצת התלמידים, המורים מקדמי המצוינות: ההכשרה הניסיוני

 :המטרות

 . והתנאים להפעלתה במערכת" מקדמי מצוינות בחינוך"אפיון פונקציה מקצועית של  .א

בחינת הישימות של גישה המטפחת תלמידים מצוינים ורותמת אותם לקידומם של כלל  .ב

 . ספרית-קרי מצוינות בית, התלמידים

 .י מצוינות בחינוךבניית מודל להכשרה של מקדמ .ג

 

לפיה נחקר באופן מעמיק תהליך של , )Design-Based-Research" (מחקר עיצוב"המחקר נערך בשיטה של 

ועקב אחר שני המחזורים של , המחקר המוצג כאן נערך בשתי איטרציות. בניית התערבות חינוכית והפעלתה

בתחילת . הכנסת שינויים מתבקשים בקורסתוך כדי איסוף דינאמי של מידע המאפשר , הקורס שהוזכרו לעיל

בהתבסס על שני אלה . המחקר אופיינו תחומי האחריות של מקדם המצוינות והגישה לפיתוח מצוינות בית ספרית

החלו , כתוצאה מכך. שכללה גם מטלות שהפעילו המשתתפים בבתי הספר, פותחה עבור הקורס תכנית ראשונית

עובדה שאפשרה לחקור את היתכנות ההיבטים השונים , ת בבתי הספרמשתתפי הקורס לפעול כמקדמי מצוינו

 .שנבדקו

וראיונות עם , תצפיות במפגשי הקורס ובבתי ספר, כלי המחקר העיקריים כללו שאלונים לקבוצות היעד השונות

רי כמו כן נאספו ונותחו כל המסמכים הנוגעים להפעלת הקורס ולתוצ. עם משתתפי הקורס ועם תלמידים, מנהלים

 . ניתוח הנתונים נעשה בשיטות כמותיות ואיכותניות). פוסטרים, מצגות, תלקיטי עבודות המורים(המורים 

 

 ממצאים ומסקנות 
 . והתנאים להפעלתה במערכת" מקדמי מצוינות בחינוך"אפיון פונקציה מקצועית של  .א

 ?ס"מהם תחומי האחריות והפעילות של מקדם המצוינות בביה

 במסגרת הקורס ובהשפעתו קיימו המשתלמים פעילויות .מקדם המצוינותתחומי הפעילות של  •

פרויקטים בית ; הפעלת תלמידים מצוינים לטובת תלמידים אחרים; הוראה לתלמידים מצוינים: שכללו

הדרכת מורים עמיתים להוראה למצוינים והפעלת השתלמויות בנושאים כלליים רלבנטיים ; ספריים

הבאת תוכניות הוראה ; ייצוג וריכוז הנושא בבית הספר ומול ההנהלה; יתלנושא כגון סדנא פיגמליונ
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רוב הפעילויות שהמשתלמים . בבית ספר אחד הוקם מרכז אזורי למצוינות. למצוינים לבית הספר

או תכננו להפעיל היו בתחום המדעים ובמקרים אחדים הורחבו /מקדמי המצוינות הפעילו בבתי הספר ו

רוב התוכניות שהפעילו מקדמי המצוינות בבתי הספר הושפעו מההפעלות  .לתחומי תוכן נוספים

בחלק מהמקרים הובאו . תוך התאמתן לצרכים המסוימים של התלמידים ובית הספר, שהוצעו בקורס

ההתנסות במסגרת . ובמקרים אחרים נוצרו יוזמות בית ספריות חדשניות, תוכניות מצוינות מגורמי חוץ

 .פי של תחומי האחריות של מקדם המצוינותהקורס הביאה לגיבוש סו

בתחום המצוינות בבתי הספר של המורים שהוכשרו ) היישומים( מספר התוכניות .היקף הפעילות •

בתחילת הקורס הייתה תוכנית אחת בממוצע בבית . כמקדמי מצוינות גדל במהלך שתי שנות ההכשרה

ה אחת חלה עלייה לשתי תוכניות לאחר שנת הכשר). מצב דומה לבתי ספר בקבוצת השוואה(ספר 

וליותר משלוש תוכניות בממוצע בבתי הספר של משתתפי , בממוצע למשתתפי המחזור הראשון

תוכניות , כפי שניתן היה לצפות בשלב זה של ההתנסות הראשונית במסגרת הקורס. המחזור השני 

מתכוונים להפעיל המשתלמים בתום הקורס הצביעו על עלייה ניכרת במספר התכניות שאותן הם 

הספר מגדיל את -כי תפקודו של מקדם מצוינות בבית, מכל האמור לעיל נובע. בשנה שלאחר מכן

 .מספר התלמידים המשתתפים בתכניות למצוינות

בתחילת הקורס רוב המורים . השפעת הקורס על תפיסת התפקיד ועל המומחיות של המשתלמים •

 ורק , יפוח תלמידים מצויניםהתייחסו בעיקר להיבט הספציפי של קידום וט

לרובם לא הייתה תפיסת .  מהם הייתה תפיסה רחבה יותר של תחומי האחריות של התפקיד35%-לכ

עובדה שיצרה אי בהירות כללית בקשר לאופי , "קידום מצוינות בית ספרית"עולם ברורה לגבי המושג 

וביקשו כלים , ים של קידום מצוינותבעיקר בתחומ, המורים חסרו ידע תיאורטי ופרקטי, כמו כן. התפקיד

תפיסה כוללת יותר והתייחסו ) 75%-כ(בתום הקורס ביטאו רוב המורים . שיוכלו להפעיל בתחום זה

אחריות , קידום תרבות של מצוינות בית ספרית: ובעיקר הזכירו, לתחומי אחריות רבים יותר

תכניות לקידום התלמידים הפעלת , להתפתחותם המקצועית של מורים אחרים בתחום המצוינות

, במשובים הצביעו המורים על כך שפיתחו מומחיות כמקדמי מצוינות. המצוינים וכלל התלמידים

בפיתוח של תפיסת עולם בתחום המצוינות , המתבטאת בהכרה בקיומם של תחומי התפקוד השונים

 .וברכישת כלים לביצוע התפקיד") מצוינות זה אורח חיים"...בבחינת (

 ?ורמים המקדמים והגורמים המעכבים פעילות של מקדם המצוינותמהם הג

.  לתמיכת המנהלים חשיבות מכרעת להצלחת מקדם המצוינות.מקומו של המנהל בקידום המצוינות •

הם הדגישו . מנהלי בתי הספר מהם הגיעו משתתפי הקורס הכירו בחשיבות התפקיד, ברמת ההצהרה

. למרכיבים ארגוניים ומנהליים, ייחסו חשיבות למשאביםם ו"את הפן המערכתי של תפקיד המקדמצי

, המורים הצביעו על ההנהלה כגורם משמעותי שיכול לעכב או לקדם את פעילותו של מקדם המצוינות

נמצא כי באותם בתי ). ציוד וכו, שעות, תקציב(וייחסו חשיבות להקצאת משאבים מתאימים לפעילות 

חל שינוי משמעותי ) בשעות, בגמול(ץ באופן מעשי "מספר שבהם תמכו המנהלים בפעולת המקד

 . ץ הייתה אפקטיבית"בפעילות עם מצוינים ועבודת המקדמ
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תפקיד מקדם המצוינות אינו מוכר כתפקיד רשמי במערכת החינוך ומכאן . מעמד מקדם המצוינות •

ל מקדם המצוינות קיומו של התפקיד תלוי באישיותו וביכולותיו ש, נכון להיום. נובעות בעיות מהותיות

בחלק מבתי , לקראת תום הקורס. ובשיקולי דעתו וסדרי עדיפויותיו של מנהל בית הספר מאידך, מחד

ובמקרים ספורים גם ברמת תגמול , הספר הוגדר תפקיד רשמי של מקדם מצוינות ברמת הסמכויות

וך תפקידים מבחינה רשמית בת" נספג"ץ הוא "במקרים רבים בהם הוגדר תפקיד של מקדמ. מפורש

 ).ריכוז פדגוגי, כמו ריכוז מקצוע(קיימים שאותם ממלא המורה בבית הספר

רוב משתתפי הקורס ציינו את שיתוף הפעולה מצד עמיתיהם . שיתוף פעולה של מורים בבית הספר •

ובתום הקורס אכן הופעלו בחלק מבתי הספר , בבית הספר כגורם מרכזי ביכולתם לפעול ביעילות

עבודה מול מורים תפסה ). למדעים ואחרים(לקידום המצוינות על ידי מורים נוספים תכניות שונות 

 .מקום משמעותי בתכנון הפעילויות העתידיות

 

בחינת הישימות של גישה המטפחת תלמידים מצוינים ורותמת אותם לקידומם של כלל  .ב
 התלמידים

המתמקדת בשילוב , "ות במדע וטכנולוגיהתחקירנ"בבתי הספר הופעלו תוכניות לטיפוח תלמידים מצוינים כגון 

כמו כן פותחו ונוסו פעילויות . קבוצות תלמידים במעבדות מחקר לשם היכרות עם נושאים בחזית המדע

, בעיקר על ידי הפעלת תלמידים מצוינים לטובת שאר התלמידים כגון" מצוינות הבית ספרית"לקידום ה

או חונכים שסייעו לתלמידים אחרים " נאמני מצוינות"הפעלת , הפעלת תחנות למידה על ידי תלמידים מצוינים

 ). בהדרכת מוריהם(

 

 ? ליתר התלמידים ולמערכת הבית ספרית כולה, ס"מה הייתה התרומה לתלמידים מצוינים בביה

 ניתן לסווג את השפעת ההפעלות על התלמידים המצוינים .השפעת ההפעלות על התלמידים •

 :והאחרים לפי המימדים הבאים

תלמידים מצוינים דיווחו כי פעילויות מסוג זה תורמות : יצירתיות, מיומנויות,  ידע-) מדעי (אקדמי –

והביעו , גם התלמידים המופעלים דיווחו על תרומה להבנת החומר הנלמד. להבנת החומר הנלמד

 .רצון לפעילויות נוספות מסוג זה

הפיקו , ים המצוינים והתלמידים האחריםנמצא כי התלמיד: שביעות רצון, עניין,  סיפוק- אפקטיבי –

, חונכות, נאמני מצוינות(עניין והנאה מפעילויות הנעשות בהנחיית תלמידים מצוינים , תועלת

 ).ימי שיא, הפעלת מרכזי למידה

התלמידים המצוינים דיווחו שהפעילויות הגבירו את תחושת האחריות :  מחויבות חברתית– ערכי –

 . החברתית שלהם

התלמידים המצוינים דיווחו על סיפוק וגאווה על היותם : self efficacy) (צמיתמסוגלות ע –

 .מסוגלים לבצע את הפעילויות ולסייע לחבריהם ללמוד מדע
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 בניית מודל להכשרה של מקדמי מצוינות בחינוך .ג
שוואה בין ה. ששונה בעקבות מחקר העיצוב שליווה קורס זה, המחזור הראשון של הקורס הופעל לפי תכנון ראשוני

התפיסה , יחד עם זאת.  כי באופן כללי יש דמיון רב בנושאי ההכשרהההמודל ההתחלתי למודל העתידי מעל

השונה העומדת בבסיס המודל העתידי הכתיבה הקצאה של מקום משמעותי יותר לתכנים הקשורים למורה 

 ולכישורים הנחוצים לקידום ,")מליוןאפקט פיג"כגון , ובפרט להיבטים האפקטיביים של ההוראה) (1מעגל (למדעים 

 ).4מעגל (המערכת הבית ספרית 

 :ההבדלים העיקריים בין שני המודלים הם

 המודל העתידי תוכנן לאחר שגובשה אבחנה בין סוגי תחומי התפקוד בהם -התפיסה הכוללת בבסיס המודל  •

 הוא יעסוק במערכת ונבנתה ההכשרה הנחוצה לכל אחד מהם 

פקיד של מקדם המצוינות הבית ספרי והיא כוללת עתה התייחסות למצוינות בכל תחומי הורחבה תפיסת הת •

 ולא רק במדעים, הדעת

מקדם (והשלישי ) מורה מדע למצוינים( המעבר בין המעגלים השני –קצב ההתקדמות בין מעגלי ההכשרה  •

 מופיע במודל העתידי כבר בשנה הראשונה להכשרה ) מצוינות במדעים

שאינם קשורים בהכרח (במודל העתידי יושם דגש רב יותר על היבטים פדגוגיים '  בשנה א–יות תכנים ופעילו •

יטופלו בצורה מובנית תכנים ואסטרטגיות לקידום מיומנויות ניהול ומנהיגות אשר ' ובשנה ב, )להוראת מדע

 .נדרשות להובלת מצוינות ברמה מערכתית

  

 ?"מקדם מצוינות"מהי המומחיות הנדרשת לתפקיד 

.  המצוינות בבית הספר חייבים בראש ובראשונה להיות בעלי תפיסת עולם מגובשת בתחום זהמקדמי •

ציר המתייחס לתחומי התפקוד המייצגים את הזירות השונות : ניתן לאפיין את מומחיותם בשני צירים

: כוללוציר המתייחס לידע הנדרש בכל אחד מתחומים אלה ו; בהם פועל מקדם המצוינות הבית ספרית

ומרכיבים פרקטיים כגון , )גישות להפעלת מצוינים, הגדרות ואבחנות בתחום(מרכיבים תיאורטיים 

הדרכה /למידה / הפעלה ובנייה של סביבות הוראה, דרכי תכנון, שיטות עבודה וכלי הוראה והערכה

 .ואר להלןניתן למיין את הידע הנדרש לשישה תחומים כמת. בתחום המצוינות והמצוינות הבית ספרית

 

 "מקדם המצוינות"מומחיות 

 תחומי התפקוד

 )כמו מדעים(הוראה בתחום דעת  –

 הוראה למצוינים בתחום הדעת  –

 קידום מצוינות בית ספרית בתחום הדעת –

 קידום מצוינות בית ספרית כוללת –

 תחומי הידע

 ידע תוכן –

 ידע תוכן פדגוגי –

 ידע פדגוגי –

 כישורי מנהיגות והובלת צוות –

 כישורי ניהול –

 דע בעיצוב מסגרות חינוךי –
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 ? מהם העקרונות המנחים לבניית ההכשרה

 : תכנית ההכשרה למקדמי המצוינות מבוססת על מספר עקרונות.עקרונות ההכשרה •
ההכשרה תתמוך בגיבוש תפיסת עולם ותקנה ידע בתחומים שצוינו לעיל בהתאם לנדרש בכל  –

 אחד מארבעת תחומי התפקוד של מקדם המצוינות 

 תחומיים וכלליים -ותורחב בהמשך להקשרים רב) כמו מדעים(תתחיל מהקשר תחומי ההכשרה  –

 ההכשרה תותאם לרקע המורים המשתלמים –

שילוב זה יחזק את . ההכשרה תתבצע בהקשר פרקטי ותשלב התנסות בהובלת תהליכי שינוי –

 הידע התיאורטי ויהפוך אותו לידע פרקטי המצטרף לדרכי עבודתו של מקדם המצוינות

, הכשרה תפתח את יכולת המורים לבצע רפלקציה והפקת לקחים באמצעות פעילויות מחקרה –

יתעד ומנתח , ההכשרה תכלול מסגרות בהן המורה יבצע מחקר פעולה, לדוגמא. תיעוד והצגה

 את תוצרי פעולתו יחד עם עמיתים ויפיק לקחים

בבניית קהילה ההכשרה תקנה תרבות של המשך התפתחות מקצועית מעבר לקורס ותתמוך  –

 . לומדת

 

 ?מהו מודל ההכשרה של מקדמי מצוינות

 מבנה ההכשרה ותכניה נגזרים ממאפייני המומחיות של מקדם המצוינות .מבנה ההכשרה ותכניה •

כשכל מעגל מתייחס ,  מעגלים4מודל ההכשרה הוא גנרי ומכיל . מחד ומעקרונות ההכשרה מאידך

קידום , הוראה למצוינים בתחום דעת למצוינים, ם דעתהוראה מצוינת בתחו(לאחד מתחומי התפקוד 

וכן לתחומי הידע הרלבנטיים ) ספרית כוללת-קידום מצוינות בית, מצוינות בית ספרית בתחום דעת

 ).1ראה איור . (לתחום תפקוד זה
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 מעגלי הכשרה 
 תחומי תוכן

הוראה 
מצוינת 

 בתחום דעת

הוראה 
למצוינים 
 בתחום דעת

 קידום מצוינות 
 חום דעתבת

קידום 
מצוינות 

 ספרית-בית

  ידע תוכן
 ידע תוכן פדגוגי

 
 

 ידע פדגוגי

  
  

     כישורי מנהיגות והובלת צוות
     כישורי ניהול

תקופה 
 ראשונה

     ידע בעיצוב מסגרות חינוך
    ידע תוכן

   ידע תוכן פדגוגי
  ידע פדגוגי
 היגות והובלת צוותכישורי מנ

   
 

     כישורי ניהול

תקופה 
 שנייה

     ידע בעיצוב מסגרות חינוך
    ידע תוכן

 ידע תוכן פדגוגי
 

  
  ידע פדגוגי

 

   כישורי מנהיגות והובלת צוות
   כישורי ניהול

  
תקופה 
 שלישית

     ידע בעיצוב מסגרות חינוך
     ידע תוכן
      פדגוגיידע תוכן

     ידע פדגוגי
   כישורי מנהיגות והובלת צוות

   כישורי ניהול

תקופה 
 רביעית

   ידע בעיצוב מסגרות חינוך
  

 ספרית-תחומי התוכן לפי מעגלי ההכשרה בשלבים שונים בקורס למקדמי מצוינות בית: תכני ההכשרה: 1איור 
 נושאים שטופלו  נושאים שהודגשו במיוחד 

 .רטי המוצע על ידינו באיור מתייחס לתחום המדעים ומייצג את ההשקפות והאמונות של מובילי הקורסהמודל הקונק

יותאמו לרקע המורים המשתתפים ויעודכנו באופן , תחומי הידע השונים יופיעו במינונים שונים במהלך ההכשרה

בתחילת ההשתלמות . ת זהקיים קשר הירארכי בין מעגלי ההכשרה והם מחזקים זה א. דינאמי במהלך ההכשרה

ובהמשך יודגשו שני המעגלים , יודגשו בהכשרה בעיקר שני המעגלים הראשונים ובמידה מעטה המעגל השלישי

 ). 4 - ו3מעגלים (האחרונים העוסקים בקידום המצוינות הבית ספרית 

ספר ולביצוע רפלקציה מטלות הקורס ייבנו באופן המאפשר התנסות פרקטית בתכנון תכניות ובהובלת שינוי בבית ה

 . תיעוד והצגה, והפקת לקחים באמצעות פעילויות מחקר

ניתן לראות כי תחומי התוכן . 2מודל תלת ממדי המתאר את הכשרתו של המורה מקדם המצוינות מוצג באיור 

 המודל ממחיש את התרחבות תחומי ההתמחות במהלך. מיוצגים בהדגשים שונים בכל אחד ממעגלי ההכשרה

המשתלם שולט ובקיא בכל נושאי ההכשרה , כאשר מגיעה ההכשרה למעגל העליון. ץ" של המקדמההכשרה

 .ותחומיה
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 מודל להכשרת מקדמי מצוינות בחינוך: 2איור 
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 המלצות

 
וליצור תנאים " מקדם מצוינות בבית הספר"מומלץ להכניס למערכת החינוך פונקציה מקצועית של  .1

נסת פונקציה כזו לבית הספר מובילה להזדמנויות חדשות לקידום הכ. למימוש אפקטיבי של התפקיד
 .לתלמידים המצוינים ולכלל תלמידי בית הספר, מצוינים ומצוינות בית ספרית ותורמת למורי בית הספר

 :תחומי האחריות של מקדם המצוינות •
 הצבת נושא המצוינות כנושא מרכזי בסדר היום הבית ספרי –

 פים בתכניות למצוינותהעלאת מספר התלמידים המשתת –

בניית תוכניות חינוכיות למצוינים לפי , מתן מענה לתלמידים המצוינים: קידום נושא המצוינות בבית הספר –

 והובלת יוזמות ופרויקטים, תחומי הדעת השונים

 איתור ובניית מסגרות לקידום מורים בבית הספר בתחום המצוינות –

דים מצוינים ורותמת אותם לקידומם של כלל התלמידים קידום בחינת הישימות של גישה המטפחת תלמי –

 פעילויות מצוינות עם תלמידים מצוינים לקידום כלל התלמידים 

 .ספרית-פעילויות לקידום מצוינות בית/יזום מסגרות –

 דרכי הפעולה של מקדם המצוינות •
ובגישות , מיים וכללייםתחו-רב, מקדם המצוינות יפעיל מספר מוקדי מצוינות שיעסקו במגוון נושאים תחומיים

פעילויות ייחודיות אלו יתווספו . גם תכניות של גופים חיצוניים, בין השאר, הפעילויות תכלולנה. מגוונות

 .ספרית-ללימודים הסדירים במטרה לעודד טיפוח מצוינים ומצוינות בית

 : תנאים למימוש תפקיד מקדם המצוינות •
 תמיכת ההנהלה  –

 ינות בבית הספרמתן מעמד מרכזי למקדם המצו –

 שיתוף פעולה של מורים אחרים –

 . הבטחת תקן וגמול –

מקדם המצוינות ביזמה הנוכחית הינו אחד ממורי בית הספר הפועל בבית . טווח פעילותו של מקדם המצוינות •

אך יתכן שמחמת אילוצים שונים יהיה צורך לשקול שינוי בטווח , ברור שלמצב זה יתרונות רבים. ספרו

להערכתנו אין לשנות לשם כך את עיקרי . ל לבנות פונקציה אזורית האחראית על כמה בתי ספרלמש, הפעילות

 .אלא להוסיף התייחסות לצורך לעבוד עם מספר בתי ספר ולמשתמע מכך, תוכנית ההכשרה הנדרשת

 
מומלץ לקיים הכשרה ייחודית למקדמי המצוינות שמטרתה לאפשר למורים גיבוש של תפיסת עולם  .2

 . יתוח מומחיות בקידום מצוינים ומצוינות בית ספריתבתחום ופ

מומלץ למפות ולמיין את משתתפי קורס ההכשרה לפי . מיפוי ומיון מורים מועמדים למקדמי מצוינות •

ניסיון , תפקידים בבית הספר, הכשרה קודמת והשתלמויות, ניסיון בהוראה, קריטריונים של דיסציפלינה
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המיפוי ישמש לצורך ישום יעיל של המודל להכשרת מקדמי . לת בית הספרתמיכה מצד הנה, בהוראת מצוינים

 ).בהתאם למודל שתואר(מצוינות והתאמתו לקורס ההכשרה ולקביעת יחסי הגומלין בין מרכיביו השונים 

 ההכשרה תכוון לרכישת ידע תיאורטי ופרקטי בכל אחד מארבעת תחומי התפקוד של מקדם .מודל ההכשרה •

קידום מצוינות בית ספרית בתחום , הוראה למצוינים בתחום דעת למצוינים,  בתחום דעתהוראה(המצוינות 

כישורי , ידע פדגוגי, ידע תוכן פדגוגי, ידע תוכן: תחומי הידע יכללו). ספרית כוללת-קידום מצוינות בית, דעת

ר תחומי ותורחב ההכשרה תעוגן בהקש. וידע בעיצוב מסגרות חינוך, כישורי ניהול, מנהיגות והובלת צוות

, תיעוד, היא תתבצע בהקשר פרקטי ותיצור הזדמנויות לפיתוח כישורי מחקר. להקשרים רב תחומיים וכלליים

 .פיתוח תחום התפקוד העוסק בקידום מצוינות יפותח בכל שלבי ההכשרה. רפלקציה והפקת לקחים

תחום טיפוח המצוינות בעקבות ההתפתחויות ב.  של מגמות חדשות בהכשרת מורים למצויניםהשלכות •

מצב זה פותח . במערכת החינוך נפתחו לאחרונה מסגרות חדשות להכשרת מורים למחוננים ומצוינים

, עבור מורים בוגרי השתלמויות כאלה, לדוגמא. אפשרויות למסגרות אלטרנטיביות להכשרת מקדמי מצוינות

 3מעגלי ההכשרה (וינות הבית ספרית ניתן להציע קורסים קצרים יותר שיתמקדו בעיקר בהכשרה למקדם המצ

 ). 4-ו

מומלץ ליצור במסגרת ההכשרה תרבות של קהילת עמיתים לומדת ולקיים מסגרות המשך לפיתוחה של  .3
 . קהילה כזו

: כגון, לאחר סיום ההכשרה יש לקיים מסגרות המשך שיעודדו השתייכות לקהילת עמיתים לומדת ומתפתחת

 .טואליפורום ויר, כנסים, פורום בוגרים

 מומלץ להמשיך ולחקור היבטים שונים הקשורים בקידום תלמידים מצוינים ומצוינות בית ספרית .4
חשוב להעמיק את , לעומת זאת. הצטבר ידע רב על הוראה לתלמידים מחוננים ועל שיטות שונות לאבחונם

 .הידע המחקרי והפרקטי על קידום של תלמידים מצוינים ומצוינות בית ספרית

כיום קיימות מספר מסגרות המציעות . דלים להפעלה מתמשכת של קהילת מקדמי המצוינותפיתוח מו •

בעיקר , והפעלתן כרוכה בדרך כלל בקשיים, המשך להתפתחות מקצועית של מורים מובילים בתחומים שונים

 .יש צורך ללמוד על דרכים ליצירת מסגרות משופרות. בטווח הארוך

ובמסגרת קורס מובנה ) כשנה וחצי(ר מורים ותלמידים במשך זמן מוגבל  מחקר זה עקב אח.מעקב ארוך טווח •

למשל לבחון . מומלץ להמשיך ולבחון היבטים של שאלות המחקר לאורך זמן לאחר תום הקורס). מעין מעבדה(

כיצד מיושם מודל ההכשרה בהשתלמויות ? מה קורה לתלמידים? האם וכיצד פועל ומתפתח מקדם המצוינות

 ? מתפתחת קהילת העמיתיםכיצד? אחרות
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 מבוא: פרק א
 רציונל ומטרות

בעלי מוטיבציה גבוהה ופוטנציאל לימודי גבוה שאינה , בבתי הספר ישנה כיום אוכלוסייה של תלמידים מצוינים

אחד הגורמים המרכזיים למצב זה נעוץ . זוכה למענה מסודר במסגרת המבנה הארגוני הפורמאלי של בית הספר

. התאמה מערכתיים מבחינת הגדרת כוח אדם מקצועי אשר יכול להוביל את הטיפול באוכלוסייה זובחוסר מוכנות ו

, תכנית לימודים(ומסגרת חינוכית , )'ציוד וכד, שעות מערכת, שעות תקן(חסרה הגדרה של מסגרת מבנית , כמו כן

 לאוכלוסייה זו במסגרות הבית אשר יאפשרו יישומן של תכניות ייחודיות) ליווי ותמיכה מקצועיים, הכשרת מורים

 : כי לטיפוח התלמידים המצוינים בבית הספר שתי מטרות, חשוב לציין. ספריות

 . מתן מענה הולם לצרכים המיוחדים של אוכלוסייה זו .1

הצבת נושא המצוינות כערך מרכזי בבית הספר והעלאת רמת הלימודים הכלל בית ספרית כתהליך מתמשך  .2

 .ויניםהמובל על ידי קבוצת המצ

 

יוזמה . שהינו חיוני לקידום וטיפוח המצוינות במערכת החינוך, המחקר המוצג כאן עסק בפיתוח מודל חינוכי חדש

שבאה מתוך רצון להציע תשתית חינוכית מתאימה לתלמידים מצוינים בכל בית ספר ולטיפוח המצוינות הבית , זו

, המחלקה להוראת המדעים במכון ויצמן למדע, חינוךהעמותה למצוינות ב: הינה תוצר משותף של הגופים, ספרית

, ספר-בבתי" מקדמי מצוינות בחינוך"לצורך כך הוגדר תפקיד של . ומכון דוידסון לחינוך מדעי שליד מכון ויצמן למדע

 .ונבנתה תכנית להכשרת מורים מובילים לתפקיד זה

 

רכזי בארצות שונות המקיימות מסגרות פיתוח מורים מובילים ופיתוח מנהיגות מורים תופסים כיום מקום מ

 להתפתחות מקצועית של מורים
(Loucks-Horsley et al., 1998; Darling-Hammond & Sykes, 1999; Garet et al., 2001).  

סקירה של מחקרים רבים על התפתחות מקצועית של מורים מצביעה כי לתוכניות הכשרה אפקטיביות מספר 

 :  תוכניות כאלה הן. Roth, 2002)(תכונות משותפות 

 ארוכות טווח •

כאשר חקר הפרקטיקה , מובילות מורים לבחון יחד עם עמיתיהם את הפרקטיקה שלהם ואת למידת תלמידיהם •

 והלמידה מלווה בדיונים רפלקטיביים

בעיות פדגוגיות בהן תכנים תופסים מקום מרכזי ומשתלבים בסוגיות -החקר מתבצע בהקשרים של פתרון •

 פדגוגיות

 מתבצעות בהקשר פרקטי בכיתות •

 .מתמקדות בתוכניות ותכנים שהמורים אמורים להפעיל בכיתותיהם •
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 תוכניות בעלות מאפיינים כאלה מובילות לשינויים מהותיים בפרקטיקה של המורים
(e.g., Ball and Cohen, 1999; Loucks-Horsley, Hewson, Love and Stiles, 1998; Bell and Gilbert, 1998; 

Kennedy, 1998; Marx, Freeman, Krajick and Blumenfeld, 1998; Putnam and Borko, 2000; Borko,2004).  

ועל הניסיון הרב שנרכש במחלקה להוראת , עקרונות ההכשרה של מקדמי המצוינות מתבססים על ממצאים אלה

 לדוגמא,  במרכזי המורים הארצייםהמדעים בתכנון מסגרות הכשרה למורים מובילים שהתבצעו בשנים האחרונות 
.(Eylon and Bagno, 1997; Hofstein, Carmi, and Ben-Zvi, 2003;  Scherz, Spektor-Levy, and Eylon, 2004)  

 והפעילו תוכניות בכיתותיהם (Hogan and Berkowitz, 2000), מורים התנסו כלומדים , במסגרות הכשרה אלה

ברפלקציה משותפת ובהפקת , בדיונים, תוך שיתוף עמיתיהם בפעילויות, אתכל ז.  ובמסגרות שונות במערכת

 .  (Palincsar, Magnusson, Marano, Ford and Brown, 1998) בפרט הודגשה בנייתה של קהילה לומדת. לקחים

 

אפיון המומחיות נעזר .  מטרת ההכשרה למורים מקדמי המצוינות הייתה להקנות להם מומחיות בתחום זה

רות המקצועית לגבי מומחיות של מורים המתארת את  מומחיות בהוראה באמצעות הידע בו מורים עושים בספ

 .  שימוש בהוראה
(Guskey and Huberman, 1995; Hewson and Hewson, 1988; Magnusson, Krajcik and Borko, 1999; 

Shulman, 1987). 

ידע פדגוגי כללי וידע , ידע תוכן:  ממיינים ידע זה לקטגוריות הבאות  (Borko and Putnam, 1996)בורקו ופטנם

גדרה על ידי שולמן ועוסקת בידע על למידה והוראה בתוך תחום דעת הקטגוריה האחרונה הו. פדגוגי תוכני

לאפיון זה של מומחיות ).  לדוגמא ידע על קשיי המשגה בנושא מסויים וכיצד ניתן לטפל בהם(והיכולת ליישמו 

 .צורפו ההיבטים המיוחדים לידע הנחוץ למורים מובילים

 

במחלקה . ן ויצמן ניסיון רב בהכשרת מורים מוביליםמאז שנות התשעים הצטבר במחלקה להוראת המדעים במכו

מרכז מורים , ע"מרכז מורים לכימיה בחטה, ע"מרכז מורים לפיזיקה בחטה(פעלו מספר מרכזים ארציים למורים 

מרכזים אלה עסקו ). מרכז מורים למדעי המחשב, מרכז מורים למורי מתמטיקה, ב"למדע וטכנולוגיה בחטה

ומסגרות ,  להוראת הדיסציפלינות השונות ולשם כך קוימו קורסים רבים למורים מוביליםבפיתוח מנהיגות מקצועית

, המורים המובילים משתלבים בתפקידים שונים במערכת כגון מדריכים. המשך שונות לליווי מורים אלה בעבודתם

חלק . שכולות פיס ועודמנהלי א, רכזי מקצוע, )בהווה(והפסגות ) בעבר(מורי מורים וראשי תחומים במרכזי המורים 

במסגרת . וחזרו לפעילות במערכת החינוך, ניכר ממורים אלה המשיכו בלימודים לתארים גבוהים באוניברסיטאות

הפעלת הקורסים למורים מובילים פותחה במחלקה להוראת המדעים גישת הכשרה המכילה שלושה מרכיבים 

כדי ללמוד . במערכת) מוביל( בכיתה והתנסות כיזם התנסות כמפעיל, התנסות כלומד: מרכזיים בהתנסות המורה

מורה צריך בתחילה להתנסות , בצורה מעמיקה את התהליכים הכרוכים בהפעלת גישת הוראה למידה חדשנית

הניסיון שירכוש בהפעלה כזו חיוני . לפני שיוכל להפעיל את הגישה באופן משמעותי בכיתתו, בגישה בעצמו כלומד

Rosenfeld et al., 1997; Eylon & Bagno 1997). אחרים ולהדריכם בהפעלת הגישהליכולתו לגייס מורים 
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 :הגדרנו שלושה מרכיבים הנחוצים לבניית תשתית מקצועית ומסודרת לקידום נושא המצוינותלאור ניסיוננו 

 אשר תהיה אחראית לטיפוח התלמידים המצוינים, "מקדמי מצוינות בחינוך" פונקציה מקצועית של הגדרת .1

 .ולטיפוח המצוינות הבית ספרית מאידך, בבית הספר מחד

 .  מסגרת התפתחות מקצועית שתכשיר את מקדמי המצוינות לתפקידם .2

 ורותמת אותם לקידומם של כלל התלמידים במערכת הבית מצוינים גישה המטפחת את התלמידים הפיתוח .3

 .ספרית-מצוינות בית – ספרית

 

 "מקדמי מצוינות בחינוך"תפקידם של 
 : ימלא את התפקידים הבאים" מקדם מצוינות"מורה 

 .ידאג להצבת נושא המצוינות כנושא מרכזי בסדר היום הבית ספרי בפורומים השונים •

 . והגדרת תחומי הצטיינותםמצויניםיהיה אחראי לאיתור התלמידים ה •

 תכניות יאתר ויבנה , בתחומים השוניםמצויניםייתן מענה לתלמידים ה: יקדם את נושא המצוינות בבית ספרו •

ויוביל יוזמות ופרויקטים המתאימים ,  לפי תחומי הדעת השוניםמצויניםחינוכיות המתאימות לכלל אוכלוסיית ה

 . לאוכלוסייה זו

או /עבור מורים בבית ספרו ו, יהיה אחראי לאיתור ובניית מסגרות להתפתחות מקצועית בתחום המצוינות •

 .אשכול בתי ספר באזור

בין השאר פעילויות .  בבית הספרמצויניםות מצוינות אשר יהוו אתגר מתאים לתלמידים היזום פעילוי •

 .ס"או ביה/השכבה ו, ל האוכלוסייההמיועדות לכל

 .ספרית-פעילויות לקידום מצוינות בית/יזום מסגרות •

 

 "מקדמי מצוינות"מסגרת להכשרתם של מורים 
במכון דוידסון לחינוך " למקדמי מצוינות בחינוך"אשון ה החלה הפעלתו של קורס ר"בתחילת שנת הלימודים תשס

המחלקה , העמותה למצוינות בחינוך(י שלושת הגופים השותפים למחקר זה יד-עלבמשותף הקורס הופעל . מדעי

ללימוד  pilot -התבצע כו) להוראת המדעים במכון ויצמן למדע ומכון דוידסון לחינוך מדעי שליד מכון ויצמן למדע

 . הנושא

שת ההכשרה של המורים מקדמי מצוינות מבוססת על המודל להכשרת מורים מובילים שנוסה בהצלחה גי

ההכשרה מורכבת מקורס פורמלי הכולל . בקורסים למורי מדע מובילים מחלקה להוראת המדעים במכון ויצמן

 .במהלך הקורסבית ספרית מפגשים ותמיכה בהפעלה 

המחזור הראשון החל .  שעות לשנה168 בהיקף של ,סים בני שנתייםבשנים בהן נערך המחקר התקיימו שני קור

  ). מורים20(ו "והמחזור השני החל בשנת תשס)  מורים12(ה "בשנת תשס
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 בנוסף למרצים אורחים ושני יועצים ,הצוות שהוביל את שני מחזורי הקורס מנה ארבעה אנשי צוות קבועים

בעלי (מאנשי הצוות הינם מומחים בהוראת מדע  שניים ). זהמנהלי מחקר(אקדמיים מהמחלקה להוראת המדעים 

 חינוכי והרביעית בעלת רקע וניסיון בניהול בית ספר- הארגוניץאחד מהם מומחה בתחום הייעו, )תואר דוקטור

נכח , משוב וניהול שוטף של הקורס, הצוות נפגש בקביעות לשם תכנון.  מצוינות בבתי ספרתכניותובהפעלת 

בנוסף לכך ליוותה את הקורס וועדת היגוי שכללה נציגים של שלושת . ים ובדק את מטלות הקורסבמרבית המפגש

והתבקשה לחוות דעה בסוגיות , ועדה זו נפגשה לעיתים מזומנות לדיונים עקרוניים. הגופים שהפעילו את הקורס

וזמנו כמומחים להעברת המרצים האורחים ה. מיוחדות שהתעוררו וחייבו החלטות משמעותיות לגבי מהלך הקורס

 . 'ניהול וכד, פדגוגיה, הוראת המדעים, נושאים ייחודיים במדע

 

 הגישה לטיפוח מצוינים ולפיתוח מצוינות בית ספרית
 :הגישה לטיפוח מצוינים ולפיתוח מצוינות בית ספרית משלבת שני מרכיבים

 .)חמישון עליון(תלמידים המצוינים  ייחודית לקבוצת התכנית •

וצה של תלמידים מצוינים בפעילויות לימודיות כלל בית ספריות המתבססות על התנסויות בכיתת הפעלת קב •

 . המצוינות ומנווטות ממנה

התלמידים . התלמידים הלומדים במסגרת המצוינות פועלים כשגרירי מצוינות בבית הספר, לפי גישה זו

 סמך התנסותם בכיתת המצוינות ומעלים המשתתפים בכיתת מצוינות פועלים בכיתת האם או בכיתות אחרות על

 מקדמת את הוראת הנושא מצוינים/פעילות המכוונת תחילה במקורה לתלמידים מתעניינים, וכך. את קרן המקצוע

, "מחויבות אישית"חלק בלתי נפרד מהמטלות של תלמידים אלה הוא מעין , במילים אחרות. בבית הספר כולו

גישה בה . מקיימים חוגי מדע מחוץ לשעות הלימודים ועוד, דים אחריםשבמסגרתה הם מבצעים הנחיה של תלמי

לדוגמא , קבוצת תלמידים בבית הספר מנחה תלמידים אחרים נוסתה בהצלחה במספר פרויקטים חינוכיים בארץ

  .של אורט בתחום הפיזיקה) ים"מדצ(בפרויקט המדריכים הצעירים 

יהיו בבית הספר מספר , כאשר יופעל המודל. "ספרית- ביתמצוינות" להפעלת מודל הבסיסיה מסכם את 1 איור

, "מקדם מצוינות" מורה יהפעילות תנוהל על יד.  ובנושאים וגישות מגווניםשונים דעת בתחומי, מוקדי מצוינות

בכל מוקד תתקיים פעילות בתוך . שיפעל בבית הספר בשיתוף פעולה עם ההנהלה ועם צוותי המורים השונים

פעילויות .  ובקהילהבנוסף לכך יכינו התלמידים פעילויות להפעלת תלמידים אחרים בבית הספרו, קבוצת המצוינות

 .ספרית- מצוינים ומצוינות ביתייחודיות אלה תצטרפנה ללימודים הסדירים בתחום הנבחר ותעודדנה טיפוח

יפעיל גם פעילויות המורה מקדם המצוינות . המורים בכל אחד מהמוקדים יפעלו בשיתוף פעולה כצוות מקצועי

 .ס"נוספות לקידום המצוינות בביה
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 "ספרית-מצוינות בית"הפעלה של  מודל :1 איור

 

 ס"הפעלת מצוינות בביה: א1 איור

 
 הפירוט מבנה של מוקד מצוינות לדוגמ: ב1 איור
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 :מהסיבות הבאות, למודל המוצע יש פוטנציאל לטיפוח ולקידום כל התלמידים

שאר התלמידים . נושא הנלמדעל התלמידים המצוינים להבין היטב את ה,  כדי ללמד את חבריהם:העמקת ידע •

 )." ומתלמידי יותר מכולם, מכל מלמדי השכלתי"(ירכשו ידע מחבריהם בדרכים חלופיות ובלתי שגרתיות 

 ונמצא בהלימה עם מצוינים מודל זה מונע הסתגרות ובדלנות של קבוצת ה:היבטים אישיותיים וחברתיים •

מעבר להיבט האינטלקטואלי וההישגי בתחום , וונותכניות טיפוח המחוננים יכ"המלצות ועדת נבו שקבעה כי 

בוגר תכנית טיפוח למחוננים צריך להיות אדם בעל . גם להיבטים אישיותיים וחברתיים, הרלוונטי לכישרון

אליטה "הוועדה מבקשת לראות במחוננים הבוגרים . מחויבות חברתית ובעל רמת מוסריות ואנושיות גבוהה

שאף הוא מרכיב , רום לפיתוח כישורי מנהיגות חברתית בקרב המצויניםהמודל ית, יתר על כן ".משרתת

 .משמעותי בהגדרת המצוינות

על האווירה הלימודית בו ועל צוותי , ס" על כלל תלמידי ביהתשפענה הפעילויות המוצעות :מצוינות בית ספרית •

  .הנעה ללמידה והרחבת תחומי עניין, בכיוונים של הגברת יצירתיות, המורים
 
הפעלתו הניסיונית בשטח ובדיקתו , ח מחקר זה נציג את פיתוח המודל להכשרת מקדמי מצוינות בחינוך"דוב

 .תלמידים ומערכת, ברמת מורים
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  רקע תיאורטי: פרק ב
חות הקודמים ומתמקד בנושאים המהווים בסיס תיאורטי "פרק זה מסכם בקצרה את סקירת הספרות שהוגשה בדו

 ה שהי”מצוינות במדעים“ובפרט אפיון , בארץ ובעולם" מצוינים"וצגו אפיונים שונים של בתחילה י. ופרקטי למחקר

ספרית לכלל -בהמשך מתוארות גישות להוראת מצוינים ולקידום מצוינות בית.  בקורס שנחקרימוקד דיסציפלינאר

פים שונים המפעילים יאוזכרו בקצרה גו. ויוצגו עקרונות לפיתוח פעילויות לקידום מצוינות במדעים, התלמידים

לא רבים הם ,  באופן כללי. למצוינות ותתוארנה מגמות עכשוויות להכשרת מורים למצוינים בישראלתכניות

תור  למידה והוראה למצוינים ולדרכי איתכניותרוב המחקרים הקיימים מתייחסים ל. המחקרים בנושא המצוינות

 (VanTassel–Baska, 2000). התלמידים המצוינים

 

  הגדרות בישראל –למידים מצוינים ת .1
שלגביו קיימת הגדרה כמותית  ,gifted)( מתמקדים בתלמיד המחונן  המצוינותרוב המחקרים העוסקים בנושא

)135-IQ(הקבוצה האחרת המוזכרת בספרות היא קבוצת המצטיינים ).  ומעלהtalented( , שההתייחסות אליה היא

התייחסות לשתי קבוצות אלה ניתן למצוא . ע הוא יכולותיהם הלימודיותכאל מחוננים בדרגה פחותה והגורם הקוב

מרכז הלאומי לחקר המצטיינים והמחוננים באוניברסיטת קונטיקט ב, לדוגמה(במרכזים לפיתוח מצוינות בעולם 

 ).edu .uconn.gifted.www://http: ב"בארה

. נסקור בקצרה הגדרות בעולם ובסעיף הבא נתייחס בראש ובראשונה להגדרות המקובלות בישראלבסעיף זה 

ברוך נבו ' בראשותו של פרופ ,)2004, ח ועדת ההיגוי לקידום החינוך למחוננים בישראל"דו(ח ועדת נבו "דו

ח "דו. מצויניםו בשם  אחת את התלמידים המחוננים והמצטיינים שיכונההמליץ לכלול בקבוצ, מאוניברסיטת חיפה

 .זה מתייחס לאוכלוסייה זו

 :ח נבו"ההגדרות לפי דו

 ; תלמידים בעלי פוטנציאל ויכולות יוצאי דופן– ) gifted( מחוננים

 ; תלמידים המגלים הישגים יוצאי דופן– talented)(מצטיינים 

 .ות שלעיל צירוף של שתי הקבוצ-מחוננים ומצטיינים  gifted and talented) - ( מצוינים

, כשרון אומנותי, רמת אינטליגנציה כללית/יכולת לימודית כללית(ח נבו התייחס לארבעה תחומי מחוננות "דו

 5% בהגדרה כמותית של מצויניםח הגדיר את קבוצת ה"הדו). הצטיינות לימודית ספציפית וכשרון ספורטיבי

 הנמצאים באחוז ,מחונניםהתלמידים לת את ההקבוצה כול. עליונים של האוכלוסייה בכל אחד מתחומי המחוננות

ומוסיף על הדרישות , ח מרחיב את הגדרת המצוינות"הדו. של האוכלוסייה בכל אחד מתחומי המחוננותהעליון 

ורמת , מעל לחציון השנתון) נחישות, התמדה(רמת מוטיבציה :  דרישות אישיות נוספות גםליכולת לימודית

,  רחמל;2004, ח ועדת ההיגוי לקידום החינוך למחוננים בישראל"דו( השנתון מעל לחציון) מקוריות(יצירתיות 

2005.( 

 מצויים בישראל בכל שנתון, ובהתייחס לכל התחומים ביחד, בהערכה גסה העריכה הוועדה כי על פי הגדרתה

וצת בהתבסס על נתונים אלה ניתן לומר באופן גס כי קב.  של מצטיינים8%-12% של מחוננים ועוד 3%-4%
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ובהתאם נכנה את , ל"הנקריטריון את ה אימצנו הבמחקר ז. המצטיינים מתייחסת לחמישון העליון של האוכלוסייה

 ".מצוינים"אוכלוסיית היעד במחקר זה כ

על , המצטיינים יוגדרו באופן מקומי. נזכיר כי ועדת נבו המליצה לנקוט מדיניות מעורבת ביחס להגדרת המחוננים

 .ואילו המחוננים יוגדרו באופן ארצי, ר או מצטייני היישובפי מצטייני בית ספ

 

 בעולםתלמידים מצוינים אפיון  .2
ולא תמיד  ,)Gifted and Talented( לתלמידים המצויניםקיים אפיון מוסכם אחד מתוך קריאת הספרות עולה כי לא 

 גם בעיתונות המקצועית. בוצה זוקיימת אבחנה ברורה בין התלמידים המצטיינים לתלמידים המחוננים הכלולים בק

 מתייחס לרמת האפיוןלעיתים . לאיזו אוכלוסיה התכוון כותב המאמר, לעיתים קרובות, לא ברורהעוסקת במצוינים 

לעיתים להישגים מתמטיים ולעיתים לציון גבוה במבחני , לעיתים להישגים אקדמיים גבוהים, גבוההמשכל 

אחת הסיבות לחוסר ההסכמה לגבי אפיון המצוינים נובע . (Margolin, 1994; Taber & Riga, 2007) יצירתיות

, יש המתייחסים למשכל ככושר גלובלי הבא לידי ביטוי בתחומים שונים". משכל"מתפיסות שונות של אופי המדד 

  .ואחרים תופסים אותו כמדד ליכולת בתחום ספציפי

 
 )Gifted and Talented(המאפיינים של תלמידים מצוינים  2.1

להלן רשימה מאוחדת של מאפיינים המופיעים  . שונים מאזכרים מאפיינים מגוונים של תלמידים מצויניםמקורות

 :בספרות

 .Terman 1947, 1959) (:המשכל ויכולת חשיבמנת  •
 ).1990, זיו(כתיבה , אמנויות הבמה, אמנות, מוסיקה, ספורט,  תחומים אקדמיים לימודיים:תחומי הכישרון •

 עצמאות ויכולת לפתח למידה עצמאית, Renzulli),1978, 1979( התמדה בביצוע משימה : אישיותייםמרכיבים •

)Winner, 1996; Heller, 1996; Stepanek, 1999( ,התבוננות פנימית"יכולת , מופנמות) "Winner, 1996( ,

ביטחון עצמי , )Heller, 1996; Stepanek, 1999(דחף חזק להישגיות , )Ali, 2001(רגשנות , )Ali, 2001(רגישות 

)Heller, 1996; Stepank 1999.( 

 .Renzulli, 1978; Sternberg, 1985; Heller, 1996; Meador, 1996; Stepanek 1999; Ali, 2001) (:יצירתיות •

 , )Renzulli, 1996; Winner, 1996; Ali, 2001(נכונות להשקיע מאמץ  :וסקרנות מוטיבציה •

Heller, 1996; Stepanek 1999; Sternberg, 1985) , צימאון לידע)Heller, 1996; Stepanek 1999.( 

 ).Stemberg & Zhang 1995; Tannenbaum, 1997 (:)בעתיד(לחברה תרומה  •

 

', שליטה במוטיבציה'וב', תכנון וארגון העבודה' ציון נמוך יחסית בעלולים לקבל כי תלמידים מחוננים טועניםהיש 

ם מתמודדים בקלות עם המשימות שמטיל עליהם בית הספר ולכן אינם נזקקים לטכניקות תוצאה מכך שהאולי כ

מעדיפים לעבוד לבד ולא לשתף פעולה כמו כן נטען שתלמידים אלה  .הרגילות להן נזקקים תלמידים אחרים

 . (Heller, 1996)לכיתהבעבודה קבוצתית עם חבריהם 
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  מודלים משולבים לאפיון תלמידים מצוינים 2.2
 .מצוינות/ מספר חוקרים או קבוצות מחקר מתארים מקבצים של מאפיינים או קריטריונים לאיפיון מחוננות 

 .מספר דוגמאותיובאו להלן 

  המרכיבים הבאיםשלושתמצוינות המורכבת מ/פיתח תפישה של מחוננות (Renzulli, 1986)רנזולי 

(The three ring model) : 

 מוצע  שמעל המ אינטלקטואליתיכולת •

 יצירתיות  •

 .משימה או מוטיבציהדבקות ב •

 : מתמצוינות מורכב/  שלפיה מחוננות ,)'מודל מינכן'(מימדית -משתמש בתפישה רב, (Heller,1996) הלר

 )אינטלקט(אינטליגנציה  •

 יצירתיות •

  חברתיתקומפטנטיות •

 יכולת מוזיקלית •

  .אינטליגנציה פרקטית/יכולת פסיכומוטורית •

 , גבוההיכולת קוגניטיביתמתאפיינים בם מצויניתלמידים ען כי וט, יל בנושא האינטליגנציהמומחה מוב, סטרנברג

צריך , מצוינות/ששיפוט לגבי מחוננות  מציעהוא. (Sternberg, 1985)" שכל ישר"וב ליצור תוצרים חדשים ביכולת

לת ערך להתבסס על סדרה של קריטריונים המתייחסים ליכולת יוצאת דופן שהחברה מחשיבה כבע

(Sternberg,1993).בקבוצת  יוצא דופן,תחום כלשהובבולטים  בעל הישגים :אדם מחונן חייב להיות,  לפי סטרנברג 

 .מסביבתוהערכה  לואשר זוכה, להדגים בבירורבעל תוצרים מועילים אותם ניתן ,  שלותייחסותה

ם נדירים בתחומים שונים העשויים מגדיר את המחוננות כיכולת להגיע להישגי) (Tannenbaum, 1983טננבאום 

 :ומאפיין אותה כאינטראקציה בין חמישה מרכיבים, לתרום לחברה בהיבטים שונים

 כושר אינטלקטואלי כללי •

 כישרון בתחום תוכן ספציפי •

 גורמי אישיות •

 גורמי סביבה •

 .גורמים מקריים אותם לא ניתן לצפות מראש •

Subotnik) 2003 ( מונה מספר היא  .מהלך חיי האדםכל ר לשלב בית הספר ל המצוינות מעבמושגמרחיבה את

 תחומי עניין ומיומנויות גילוי/זיהוי, מוטיבציה, היענות לאתגרים, גורמים הקשורים למצוינות כגון פוטנציאל אקדמי

להיחשב אך כדי ,  בספקאינטליגנציה והיענות לאתגרים אינם מוטליםחשיבותם של , לטענתה. כריזמה/חברתיות

, עליו לפעול מתוך שאיפה אישית לרכישת ידע, כלומר.  בהתפתחותופעיליוצא דופן על האדם להיות /כמצוין

 (Subotnik, 2003).לפיתוח מיומנויות חברתיות ולפיתוח אישיות מעוררת עניין 

מים בתחומים מסויפעמים רבות מצוינות היחיד באה לידי ביטוי טוען כי (Csikszentmihalyi, 1988) יקסנטמיהאי'צ

 מעמיקריכוז  ועניין מיוחד בחומר הלימוד, )flow/שהוא מכנה זרימה(רמה גבוהה של מעורבות ומתבטאת ב
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 כי  טועןהוא. רמות הישגים יוצאות דופןל  ולהוביל לחשוב באופן יעיל בהרבה מאשר בתנאים רגיליםיםמאפשרה

  .םבמצבי למידה אחרינן שאינם נצפים לומד המעורב ברמה כזו עשוי להפגין מאפיינים של מחו

נרשה לעצמנו בהמשך סקירה זו להשתמש , מצוינים בספרות אינה בהכרח עקבית/  מכיוון שההתייחסות למחוננים

 . בהתאם להקשר, בשני המושגים לחילופין

 

 )gifted(למחוננים ) talented(אבחנה בין מצטיינים  2.3
 :נעשית על פי אחד או יותר מהקריטריונים הבאיםהאבחנה 

  ומעלה135 למחוננים הינם בעלי רמת אינטליגנציה של תכניות תלמידים המתקבלים ל:מנת משכל •

(Horowitz & O`Brien, 1986; Runco, 1986) . 

יכולת טבעית  /מבחין בין המחונן שהינו בעל כישרון) 1999 (Gagne ):מולד או נבנה(יכולות /סוג הכישרון •

בהקשר לכך נאמר כי ההצטיינות אינה .  במהלך לימוד ותרגוללבין המצטיין שיכולתו מתפתחת, מולדים

התוכן , ההקשר בו האדם מתפקד, אופי האדם: אלא היא נובעת מאינטראקציה של ארבעה גורמים, "מתנה"

האסטרטגיות שהוא רוכש ואשר באים לידי ביטוי בתפקודו / או תחום הניסיון בו האדם מתפקד והכלים

(Treffinger, 1998). כך ניתן , אינטליגנציה אינה סטטית וניתן לרכוש אותההממש כפי ש"ק טוען כי סטפאנ

אם היא ,  אינו מחשיב מצוינות כמחוננות(Sternberg, 1993) סטרנברג .(Stepanek,1999)" לפתח גם מחוננות

 .ידי אימון ותרגול-מושגת על

המצטיין , לקטואליות כלליות גבוהותהמחונן הוא בעל יכולות אינט :(Eriksson, 1989)מספר תחומי הכישרון  •

 . תחומיםבמספרובעל הישגים , כישרון בתחום אחד/הוא בעל הישגים

תחום אחד או (לימודיים /המחוננים הינם בעלי יכולת גבוהה בתחומים האקדמיים :התחום בו קיים הכישרון •

הגדרה זו נפוצה  .יות הבמההאמנות ואמנו, המוסיקה, והמצטיינים בעלי יכולת גבוהה בתחומי הספורט, )יותר

 ). teachinginengland/uk.gov.teachernet.www://http( .במיוחד באנגליה

 

  :מבחין בין מחוננות אינטלקטואלית כללית לבין כישרונות מיוחדים ומצוינות) 1990(זיו 

וניתן להעריך ,  באה לידי ביטוי ביכולת גבוהה לחשיבה מופשטת ופתרון בעיותליתהמחוננות האינטלקטוא

אך מכיוון שהציון במבחן האינטליגנציה ממצע תפקודים  .פוטנציאל אינטלקטואלי זה באמצעות מבחני אינטליגנציה

במבחני הצלחה , במלים אחרות .בתחום מסוים) מחוננות(יתכן שלא יאפשר לגלות כישרון מיוחד , שונים

המצוינות ואילו ,  מתבטא בבולטות בתחום מסוים המיוחדןהכישרו. האינטליגנציה היא תנאי מספיק אך לא הכרחי

 . היא מימוש של הפוטנציאל בהישגים בולטים במספר תחומיםהאינטלקטואלית

, לשונית, טיתמתמ/לוגית, תנועתית/גופנית, מוסיקלית : זיהה שבעה סוגי אינטליגנציה(Gardner, 1983)גרדנר 

 שהוא בעל פוטנציאל מחונן: הוא ממיין תלמידים מצוינים לקטגוריות הבאות .בין אישית ותוך אישית, מרחבית

 מומחה,  שמוכיח מצוינות בתחום כלשהו ובגר טרם זמנועילוי, באחת מהאינטליגנציות המרובות שהוזכרו לעיל

 שעבודתו גאוןיות באופן מקורי המתאים לתחום ו הפותר בעיצירתי, שמגיע במהירות לכשירות בתחום מסוים

 .החדשנית משפיעה על התחום בו עוסק
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 איתור אוכלוסיית המצוינים  2.4
גישה זו  .)IQ(מבחני אינטליגנציה היו באמצעות מצטיינים /הדרך הנפוצה ביותר לאיתור ומיון קבוצות של מחוננים

לבין הישגיו האינטלקטואליים   בגיל צעיר אינטליגנציההתאמה בין הצלחה במבחנימתבססת על ההנחה כי קיימת 

  .התאמה כזוהראה במחקרו אכן  )Terman 1947, 1959(טרמן  .בוגרה של
קיימת מודעות לצורך במציאת דרכים נוספות וכלים נוספים אשר יאפשרו לתלמידים בעלי פוטנציאל , יחד עם זאת

 .  (Lowe, 2003) של מצוינותמשכבות סוציו אקונומיות נמוכות להצטרף למסגרות 

המודל האיכותי והמודל הכמותי  :ברוח זו ניתן להבחין בין שני מודלים עיקריים לאבחון

)html.5smart_s/il.co.karni.www://http.( רים לפי המודל האיכותי מוגדרת המחוננות כשילוב של תכונות וכישו

האינטראקציה בין המימדים הקוגניטיביים , כלומר . שכל אחד מהם בנפרד אינו מהווה תנאי למחוננות,שונים

לפי המודל הכמותי המחוננות מוגדרת על סמך אוסף של מבחנים שונים . והרגשיים מגדירה את המחוננות

כושר , מרחביים, מספריים, ילולייםכוללים מרכיבים מוהבודקים בצורה כמותית היבטים שונים של התפקוד השכלי 

 .לפי הגדרה זו מחוננות היא יכולת אינטלקטואלית גבוהה מהממוצע .ניתוח והסקת מסקנות, זיכרון, הפשטה

 .משרד החינוך בחר במודל הכמותי ומערכת האבחון פועלת לפי מודל זה

 הבודקים מבחניםכגון , גנציהמבחני אינטליעל מחקרים רבים נעשו על פיתוח והערכה של כלי איתור נוספים 

מחקרים אלה בודקים את הקשר בין כלים . או כאלה העושים שימוש בהמלצות של מורים, מוטיבציה ויצירתיות

 . השונותתכניותאלה לבין מבחני משכל ואת יכולת הניבוי שלהם להתאמת תלמידים ל

ר בעצמם את התלמידים המצוינים מחקר שנעשה בסוף שנות הששים הצביע על כך שהמורים אינם יכולים לאת

 . (Pegnato & Birch, 1959)בכיתותיהם 

המיועד , פיתחו כלי לדירוג תכונות התנהגותיות של תלמידים מצטיינים) Renzulli et al., 1976(רנזולי וחובריו 

תאימה על המורים לעבור הכשרה מ, לטענתם.  מצוינותתכניותלשימושם של מורים המעוניינים לאתר תלמידים ל

 .כלי זה נפוץ מאד בקרב מורים גם כיום. כדי שיוכלו להשתמש בו

 מצוינות יותר מאשר על בנות בעלות תכניותבמחקרים שונים נמצא כי מורים נוטים להמליץ על בנים כמתאימים ל

 קיימת העדפת בנים על רקע סטריאוטיפים מגדריים, כלומר. יכולת ביצוע דומה

);Powell & Siegle, 2000 (Gagne, 1993.  בארץ הוחלט על מדיניות של העדפה מתקנת וזו מלווה במחקר הבוחן

  .את אפקטיביות הגישה

למרות שאין כמעט , כיום קיימת הסכמה על כך שעדיף להשתמש במגוון של שיטות לאיתור מצוינים :לסיכום

 ).(Hewston et al., 2005 הוכחות מחקריות על היתרונות והחסרונות של דרכי האיתור השונות

 

 ?ומה אומרים התלמידים 2.5
עליהן " טענות"ניתן למנות שמונה , לעבודה עם לומדים בעלי יכולת גבוהה"  הלימודיםתכניתמדריך נברסקה ל"לפי 

 Nebraska department of education, 1997): ( המתלוננים תלמידים בעלי יכולות גבוה

 זה נשאר סוד –ומד בעל יכולת גבוהה אף אחד לא מסביר מה זה בכלל אומר להיות ל •

 .גדול ושמור

 .הדברים שאנחנו עושים בבית ספר קלים מדי וזה משעמם •
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להיות הכי טובים שאנחנו יכולים , מורים וחברים מצפים מאיתנו להיות מושלמים, הורים •

 .כל הזמן

 .ילדים מקניטים אותנו לעתים קרובות על כך שאנחנו חכמים •

 .תנו הם מעטים ונדיריםחברים שבאמת מבינים או •

 .אנחנו מרגישים שונים מדי והיינו רוצים שאנשים יקבלו אותנו כמו שאנחנו •

 . יכולים לעשות בחייםו הדברים שאנמרוב "מוצפים"אנחנו  •

 .אנחנו דואגים הרבה לגבי בעיות עולמיות ומרגישים חסרי יכולת לעשות משהו לגביהן •

  

 "מצוינות במדעים"דרכים לאפיון  .3
 בבית כפי שהם באים לידי ביטוי במדעים תלמידים מצויניםשל שונים  למאפיינים קרים שונים יש התייחסותבמח

 :(Gilbert, 2002; Stepanek,1999) הספר

 לעתים קרובות תוך,  הסברים לדברים ולאירועים שהם רואיםחיפושל;  לגבי עצמים וסביבותרבהסקרנות  •

 ?'למה'בעיקר , העלאת שאלות רבות

 מיון וסיווג עצמים, באיסוףרב ן עניי •

 בחקירת תופעות מדעיות) לאורך זמן( עניין רב הפגנת •

  מנושאים אחריםשוני ב,)למשל אסטרופיזיקה( בתחום מדעי מסוים רב עניין הפגנת •

 כושר ריכוז טוב •

  ליהנות מאתגרים ומפתרון בעיותךלהשתעמם בקלות מחזרת יתר על רעיונות בסיסיים א הנטיי •

 יר הערות ולשאול שאלותנטייה להע •

  להבין מודלים ותיאוריות ובפרטללמוד רעיונות חדשניים בקלותיכולת  •

בין מושגים מדעיים לתופעות כולל היכולת ליצור קשרים , עם אלו המוכריםלקשר רעיונות חדשניים יכולת  •

 נצפות

שור בין מושגים שנלמדו למשל לק,  מההקשר שבו נלמדו רעיונות להקשר בלתי מוכר)transfer (יכולת העברה •

 ידע והבנה שפותחו מחוץ לבית הספרבשיעורי מדעים לבין 

 ים מדי ומפירוט לא מספק מהסברים כוללניחוסר שביעות רצון •

 תפורמאליולזהות ולהשתמש במוסכמות מדעיות יכולת  •

 הסקת מסקנותללזנק קדימה או לדלג על צעדים בטיעון בדרך יכולת  •

  משתנים בהגינות ולהעלות ניבוייםלהפעיל, ןלהעלות השערות ברצויכולת  •

 יסוף ראיותלהציע מגוון של אסטרטגיות חלופיות לבחינת ניבויים או לאיכולת  •

 שקילה או מדידה בדרך אחרת, ספירה לכמת תוצאות של ניסויים על ידי רצון •

 )מטיקהמתב למשל(  מודליםיכולת ליצור •

  הסברים יצירתיים ותקפיםהפקת •

  ואירועיםבהסברם מדעי נרחב יותר מחבריהם  באוצר מלישימוש •
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 metacognition) (יכולת רפלקציה על תהליך הלמידה שעברו •

 כושר מנהיגות •

 . לחיות עם חוסר ודאותיכולת •

 

  שתענהתכנון הוראהואפשר להיעזר בה ל, דעים של תלמידים מחוננים בממאפיינים , כאמור,הרשימה לעיל מציגה

 לצפות שכל התלמידים המצוינים יהיו בעלי כל ברור כי לא ניתן. דים אלהחדים של תלמיעל הצרכים המיו

 .המאפיינים הללו

אחד המאפיינים של התנהגות מחוננת במדעים מתייחס לדרך שבה תלמידים מתמודדים עם ההיבטים 

דים לומ. שעבור לומדים רבים אחרים הם מאתגרים וקשים במיוחד,  והמופשטים של נושאים מדעייםםהפורמאליי

 זמן הוראה מושגים והפשטות מדעיות הדורשים בדרך כלל להתמודד במהירות ובגיל צעיר יותר עם יכוליםמצוינים 

 .(Taber,2001)ומגוונת  בצורה מתוחכמת לנושאים הנלמדיםלהתייחס יכולים  ו,רב בניסיון להפכם למוחשיים

 הגזים בחוקי דנו , עניין במדעשגילו ,)10ב גיל סבי(פישר מתאר כיצד תלמידים מחוננים מבית ספר יסודי , לדוגמה

 הנחשב בדרך כלל למושג מופשט תובעני ,'מודל החלקיקי'וב, (Fisher,1969)מושגים מתמטיים ב תוך שימוש

 ).ה"תשנ, נוסבאום ויחיאלי(שלומדים רבים מתקשים לרדת לעומקו 

 
 גישות בהוראה למצוינים .4

מסגרת הפורמאלית הבית ספרית ואחרות מתקיימות מחוץ לבית הספר  למצוינים מתקיימות בתכניותחלק מן ה

 . במסגרות הפורמאליות המתבצעותתכניותבסקירה זו נתייחס ל .במסגרות בלתי פורמאליות

 : הוראת מחוננים מתבצעת באחת או יותר מהגישות העיקריות הבאות

  הלימודיםתכניתהאצת  .א

 העשרה .ב

 (differentiation)הוראה דיפרנציאלית  .ג

 . הלימודיםתכנית) compacting(מיצוי  .ד

 
  הלימודיםתכניתהאצת  .א
מטלות בכך שלמידה מואצת מאופיינת  .בקצב מהיר יותר  הלימודים הרגילהתכניתנלמדת למידה מואצת ב

תלמידים .  בה הם לומדים או לכיתהםללא קשר לגיל, לתלמידים בבית הספר הולמות את היכולות שלהםהניתנות 

 בכיתות רגילותהנורמלי ההתקדמות  יותר מקצב היר הלימודים בקצב מתכניתקדם באלה מורשים להת

(Larsson, 1986; Horowitz & O’Brien, 1986; Piirito, 1994; Nebraska department of education, 1997). 

. מידיםתר משאר התלבשלב מוקדם יו) כמו בגרויות(ניגשים לבחינות מעבר מקובל שהתלמידים בתכנית ההאצה 

 מחנך לענות על הצרכים החינוכיים של בה יכול הלימודים עשויה להיות הדרך היחידה תכניתהאצת בעבר נטען כי 

 תסכול וכעס, הגות הנובעות משעמום בעיות התנאו, הישגים נמוכיםלמנוע , לומד בעל יכולת גבוהה

 (Nebraska department of education, 1997). 
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קיימים , עם זאת. גיה שתצליח רק אם תימשך גם בשלבים הבאים בחינוכו של הלומדמובן שהאצה היא אסטרט

חיסרון בולט של הגישה הוא . תעם הנעשה במערכת החינוך הפורמאליקשיים ומגבלות ביישום ובתיאום גישה כזו 

ן התפתחותו וים לביס בין היכולות הקוגניטיביות של התלמיד המ,הקיימים במקרים רבים, לפעריםחוסר הרגישות 

 .חברתיתהרגשית וה, הפיסית

' בכיתות יכבר חלקן את  בחינות הבגרות או שבהן מסיימים התלמידים המצוינים את האצה קיימות תכניותבארץ 

תכניות כאלה . ללימודים בבית הספר התיכון השתתפות בקורסים אקדמיים במקביל ותהמאפשר תכניותוכן , א"או י

 .במספר אוניברסיטאות קיימות

 
 העשרה .ב

 ילדים בה מתנסים הלימודים הרגילה תכניתהתנסות או פעילות שהם מעל ומעבר ל, העשרה מתייחסת ללימוד

  לםאחרים בני גי
(Larsson, 1986; Horowitz & O’Brien, 1986; Eriksson, 1989; Reis et al., 1993; Piirito, 1994;  
Westberg, 1995; Stamps, 2004). 

רים נושאים רחבים שבה חוק, העשרה לרוחבוישנה ;  נושא באופן מלא יותרלומדיםשבה , מקהעשרה לעוקיימת 

מסיימים את המשימה הלימודית שניתנה להם במהירות אינם ההוא שתלמידים בגישה זו העיקרון  .ומגוונים יותר

 . (Maltby,1984) הרלבנטייםכבר תפשו את העקרונות ש וןוכימ, משימה נוספת מאותו סוגב התנסותצריכים ל

 פעילויות .ייחודיתמשימה התלמיד המצוין מתבקש להתמודד עם  שבה פרטניתהעשרה היא צורה של למידה 

 לפי להסתפק בכך שהם יתקדמו מהר יותרולא , התלמידים המצויניםהעשרה יש לתכנן באופן ספציפי בעבור 

 .)and talentedgifted/policies/excellence/uk.gov.dfes.standards.www://http (  הכיתתית העבודהתכנית

תיהם של ו תלוי בתפיס)האצה לעומת העשרה( טוען כי סוג הפתרון המתאים Sternberg?  עדיפהאיזו גישה

האצה היא , אם אנחנו מעריכים למידה מהירה": ונים לגבי החשיבות היחסית של מאפייני למידה שתכניתהמתכנני 

 מאמינים כי מה שחשוב הוא העומק ותשומת הלב שבהם התלמידים צוללים לתוך מה שהם אם אנחנו. הגיונית

 .(Sternberg,1993) "העשרה עדיפה, לומדים

 

  חלוקה לקבוצות ולהקבצות-הוראה דיפרנציאלית  .ג
תהליכי ההוראה והתוצרים , הוראה המתאימה את תכני ההוראה" כמאופיינת) מבחינה(הוראה דיפרנציאלית 

 ההוראה הדיפרנציאלית היא ,במיטבה .(Nebraska department of education, 1997)" צורכי התלמידהסופיים ל

מאחר ,  אתגר אמיתי עבור מוריםהיא מהווהבמובן אחד . תהליך של היענות לצרכים השונים של לומדים שונים

. הופך את הכיתה ליחידה הראשונית לצורכי תכנון) לוחות זמנים וכדומה(ארגוני של בתי הספר שהמבנה ה

 . הוא מספר התלמידים הנוכחיםn-כש',  שיעורים באחדn'למעשה כל שיעור הוא 

כל כיתה 'נציין כי אפילו עם חלוקה להקבצות . חלוקה להקבצות או לקבוצותכדי לנקוט בשיטה זו מתבצעת לעיתים 

והן מפני שללומדים ,  בתוך כל הקבצה יכולות ועניין הן מפני שתמיד ישנו טווח',הטרוגנית כיתה היא

מחקרים מצביעים .  הלימודיםתכניתאפילו בתוך נושא ספציפי ב, חוזק וחולשהאינדיבידואליים יהיו תמיד נקודות 

מכיוון ,  לתלמידים שוניםכאשר ההוראה נעשית בהקבצות מורים אינם משתמשים באסטרטגיות שונותשעל כך 
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הוראה דיפרנציאלית אמורה  .(Hallam & Ireson, 2005)שהם מאמינים שהכיתה הומוגנית יחסית ואין בכך צורך 

 .(Stepanek,1999)תחומי העניין של התלמידים לצרכים ווהן ל מגוונות ביכולתן להתייחס הן לעובדה שהקבוצות

 :וי בצורות שונותהוראה דיפרנציאלית יכולה לבוא לידי ביט

   לתלמידים שוניםמטלות שונותבבחירת  •

 .  מתלמידים שונים המתמודדים עם אותה משימהלרמות הישגים שונותציפייה ב •

 . תלמידים שונים לפי הצורךלברמות שונות ובתזמון שונה  תמיכהב •

 

  הלימודיםתכניתיצוי מ .ד
של  ןעיקרוה מורחב בגישה זו. תלמידים מצוינים רמות העניין והמוטיבציה של לתמוך בשמירת גישת המיצוי באה

מידת מוערכת , כלומר. הרצויה בהוראה בכלל ולא רק בהוראה למצוינים, מיתא דינהערכה דיאגנוסטיתשימוש ב

בבחינה  בנושא כלשהו שליטה מדגיםכשתלמיד ו  באמצעות בחינה מקדימההשליטה של התלמידים בנושא כלשהו

שיטת המיצוי שונה .  לפעילויות אחרותשהתפנהולהשתמש בזמן באותו נושא ה מורשה לדלג על עבודזאת הוא 

מחוץ לתחום הלימודי גם משיטת ההאצה בכך שהיא מפנה את התלמיד לעסוק בפעילויות מאתגרות 

(Maltby,1984) . 

 :שלושה שלביםב, איפוא מתבצעמיצוי ה

 תוכן או מיומנויות שכבר נרכשוהמאתרת בחינה מקדימה  •

  של התלמיד העבודהתכנית עודפים מתוך  למידהמריהוצאת חו •

 .(Stepanek,1999) חלופיים ומאתגרים במידה המתאימה חומרים אלה בחומרי למידההחלפת  •

למידה מעמיקה יותר מזו שחומר ב ון שהיא נותנת מענה לצורךוכיממיצוי מתאימה ללומדים מצוינים שיטת ה

 הלומדים סיכויי ההצלחה עולים כאשר. מעודדת עצמאות בלמידה ום וכך מונעת שעמו,הלימודים הרגיל עשוי לספק

 יאיש שיטה זו דורשת מהמורים לתכנן את הלמידה על בסיס . הכוונה עצמית בלמידהבעלי מידה רבה שלהם 

(Nebraska department of education, 1997). 

 
  מצוינות מסוגים שוניםתכניותיעילותן של 

של הקוריקולום ושל דרכי הוראה ) differentiation(רות המאפשרות דיפרנציאציה  שלמידה במסגמראיםמחקרים 

, שתואר לעילכפי .  ליכולותיו וצרכיו של הלומד הן הדרכים היעילות ביותר לחינוך מצויניםוהתאמהוהערכה 

 שהוראה מחקרים אמפיריים הראו). acceleration(והאצה ) enrichment(השיטות הנפוצות בגישה זו הן העשרה 

העשרה והוראה בקבוצות הומוגניות הביאה לתוצאות גבוהות יותר בלמידה מאשר , דיפרנציאלית המשלבת האצה

 מסוימת עדיפה על תכניתאין עדיין הוכחות מדעיות מוצקות לכך ש, יחד עם זאת .כל אחת מהשיטות בפני עצמה

 הנופלות בקטגוריות אלה אינו מאפשר ניותתכהמגוון הרב של , האחת: והדבר נובע כנראה משתי סיבות, האחרת

 תכניות חסרים עדיין קריטריונים להערכת האפקטיביות של –והשנייה , מחקר מקיף שיגיע לתוצאות חד משמעיות

 .)Shore et al., 1991(שמטבען אינן צמודות לקוריקולום מסוים , העשרה

 10- בתי ספר ב14- מ'ג-'למידי כיתות ב ת1000- מחקר בו השתתפו למעלה מנערךיניה 'באוניברסיטת וירג

 המיועדות תכניותבמחקר זה נעשה לראשונה ניסיון להעריך ברמה לאומית את ההשפעות של . ב"מדינות בארה
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הוצאת , בתוך הכיתההוראת מצוינים : ארבע מסגרות למידה היו מיוצגות במחקר זה. למחוננים ומצטיינים

תוצאות .  נפרד למצויניםספר-ביתיצירת כיתות אם נפרדות ויצירת , וימותמהכיתה לפעילויות מסמצוינים תלמידים 

כיתות נפרדות או קבוצות של ,  בבתי ספר נפרדים-למצוינים המחקר הראו כי תלמידים שלמדו במסגרות נפרדות 

ין לא נמצאו הבדלים ב.  הגיעו להישגים גבוהים יותר מאלו שנשארו בכיתותיהם-תלמידים שהוצאו מכיתותיהם 

 .(Delcourt et al.,1994)המסגרות השונות באשר למקובלות החברתית של התלמידים 

 הלימודים על תלמידים מצוינים במדעים בבית ספר יסודי תכניותאשר בדקו את השפעת , בסדרת מחקרי הערכה

(VanTassel–Baska et al., 1998, Boyce et al, 1997) ילוב דיסציפלינות למידה באמצעות פתרון בעיות וש נמצא כי

יכולת לעשות כן הגבירו את המיומנויות עיבוד מידע וב,  לשיפור במוטיבציהה ללומדים והביאהבמדעים הועיל

 . תוך ובין דיסציפלינארייםקישורים

החוקרים הציגו . הישגיות בקרב תלמידים מצוינים-דיווחו על בעיות של תת (Renzulli el al,1999)רנזולי וחובריו 

 עידודם לקחת תפקיד של חוקרים בפועל בתחום ידי-עלשה לשיפור הישגיהם של תלמידים מסוג זה שיטה חד

מעל . והציגו את ממצאיהם בפני קהל,  שיטות שנבחרו על ידםפי-עלהתלמידים ביצעו את המחקר . העניין שלהם

הוכחות . והכיתתיתובהתנהגותם האישית , בגישתם הכללית, במאמץ,  מן הלומדים הראו עלייה בהישגיות80%

ם לבצע מחקרים ישרוניי לתלמידים כשיש לאפשר אשר טען קודם לכן )Fort )1990אלו תומכות בעבודתו של 

 .עצמאיים במדע

Crossו - Coleman)1992 ( הממצא .  תלמידים מצוינים במדע100תיעדו באמצעות סקרים את עמדותיהם של

הם הביעו תסכול משיטת .  קצב ההוראה בבית הספרידי-על מוגבלים חשוהעיקרי מצביע על כך שהלומדים 

 .ההוראה ושאפו לאתגרים אקדמיים גדולים יותר

 תכניותמחקר אחר בדק את הדימוי העצמי של תלמידים מחוננים ומצטיינים וכיצד הוא מושפע מהשתתפות ב

 :תוצאות המחקר הראו כי). (Hoge & Renzulli, 1993שונות 

 ובלים מבעיות של דימוי עצמי נמוךננים ומצטיינים אינם סתלמידים מחו, באופן כללי •

 השפיע באופן חיובי על דימוי עצמיהצמדת תווית של מחונן עשויה ל •

ייתכן כי העברה של תלמיד מחונן מכיתת האם שלו לקבוצה הומוגנית של מחוננים עשויה לפגוע בדימוי העצמי  •

 .שלו

 תכניותסקר במטרה לבחון כיצד השפיעה ההשתתפות ב NAGTY (Mazzoli et al., 2005)-באנגליה נעשה על ידי ה

 שונות ואחוז תכניות בוגרי 1000-השאלון נשלח לכ). ית הספר התיכוןלאחר שסיימו את ב(למצוינים על בוגריהן 

 .38%ההחזרה עמד על 

 :מתוך הסקר ניתן ללמוד כי

עת החוקרים על התקפות של הכלים עובדה המעידה לד, מרבית הבוגרים פונים לאוניברסיטאות יוקרתיות •

 .אף הנחקרים התייחסו בצורה חיובית לדרכי האיתור. תכניותשבהם נעשה האיתור ל

מהם  20%-כ ,יהם לעתיד ועל המוטיבציה ללמידה על שאיפותתכניותכשנשאלו לגבי השפעת המעורבות ב •

 .פעה חיובית רבה בכל אחד מההיבטיםדיווחו על הש
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 : מצוינות ניתן למצוא באתריהם של המרכזים הבאיםתתכניומחקרים נוספים על 

: המהווה שיתוף פעולה בין שלוש אוניברסיטאות, ב"ארה, רנזולי בקונטיקט'  שבראשו עומד פרופ,מרכז •

 יניה ואוניברסיטת ייל'אוניברסיטת וירג, אוניברסיטת קונטיקט
(University of Connecticut, The National Research Center on the Gifted and Talented) 

 בריטניה, )OFSTED(המשרד לסטנדרטים בחינוך בלונדון  •

 המכון הלאומי למחוננים ומצטיינים הנמצא באוניברסיטת ווריק בבריטניה •

 National Academy for Gifted and Talented Youth, Warwick NAGTY)(. 

 

 

 קידום מצוינות בית ספרית לכלל התלמידים .5
המתייחסים , כעת נציג שלשה מודלים.  ובמודלים המתמקדים במתן מענה לצרכי המצוין כפרטתכניותבעד כה דנו 

 :תוך התייחסות גם לתלמידים המצוינים, לנושא המצוינות בהקשר של כלל בית הספר וכלל התלמידים

  - LOS-Levels Of Service "רמות השירות"גישת  .א

 :(Treffinger,1998) ות לקידום מצוינותבגישה זו מוצעות ארבע רמות של פעילוי

 )פיתוח מיומנויות חשיבה ברמות גבוהות, למשל(הניתן לכל התלמידים " שירות" •

 הניתן לתלמידים רבים" שירות" •

 הניתן לחלק מהתלמידים" שירות" •

ת לימוד מתקדם של נושא מסוים או ביצוע פעילו, מתן אפשרויות מאתגרות(הניתן לתלמידים מעטים " שירות" •

  ).חקר

 

 נחשף התלמיד למוסיקה כמשתתף וכצופהבה  תכנית ה המיישמת מודל זה הינתכניתדוגמא ל

 (Selby & Young, 2003).  להשתתףוכן  ,לבחור פעילויות מוסיקליות ולהיות נוכח בקונצרטיםהתלמיד יכול 

 שנתיות תכניותאו ב קיץ תכניותתלמידים יכולים להשתתף ב, כמו כן .ועודתזמורות ב, מקהלותב, להקותב

הינה " רמת השירות"בחירת . ולקבל שיעורים פרטיים מאנשי מקצוע, באוניברסיטאות ובקונסרבטוריונים במדינה

התהליך מתחיל . צוות המורים ואנשי מקצוע בתחום, בית ספר, ההורים, תוצאה של תהליך המערב את הילד

 .בחשיפה ומתקדם בהתאם למוטיבציית התלמיד
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  The Enrichment Triad Model -  (Renzulli, 1979)בשלוש רמות העשרה  .ב

 המבוססות על מודל זה התלמידים מצמצמים ומרכזים את החומר הבסיסי כדי לבצע פרויקטים להרחבת תכניותב

כשבשלב מאוחר יותר ,  התלמידים למגוון נושאים ותחומי ענייןם שלמודל זה מעודד יצירתיות על ידי חשיפת. הידע

 :ישנם שלושה טיפוסי העשרה. שבהם יעמיקובתחומי העניין  בוחרים הם

אנשים , תחביבים, נושאים,  הפעילויות נועדו לחשוף את התלמידים לדיסציפלינות שונות-פעילויות כלליות  •

 . הלימודיםתכניתומקומות שאינם מופיעים ב

 .אצל התלמידים מיומנויות חשיבה והבנה פעילויות אילו נועדו לפתח -פעילויות קבוצתיות לפיתוח מיומנויות  •

מבצעים פעילות חקר ,  תלמידים המתעניינים בתחום מסוים ומתחייבים להשקיע בלימוד התחום- פעילויות חקר •
.(Renzulli & Reis, 2000) 

 

 The School Wide Enrichment Model - בית ספרימודל העשרה  .ג

בית . םותיהח כישרונותימשמעותיות ויצירתיות לתלמידים לפגישה זו מאפשרת לבית הספר ליצור הזדמנויות 

 ילדים בגילאים שונים בעלי  הבנויות כאשכולות שלקבוצות העשרהו , הלימודים הרגילהתכניתהספר עובד על פי 

 בעל תחום עניין זהה לשלהםשהינו , ועובדות בהנחיית אדם מבוגרבמהלך שעות הלימוד  נפגשות תחום עניין זהה

סיוע בעבודה וקישור בין , מיוחדים כגון ייעוץ" שירותים"פק בית הספר מס, בנוסף לכך .סיון וידע רב בתחוםבעל ניו

העשרה הקודם שהוצע על ידי רנזולי עם גישה גמישה הלמעשה מודל זה משלב את מודל . משפחות ובין תלמידים

 .(Van-Tassel-Baska, 2000)למיד במודל זה ניתנת חשיבות לתחומי העניין של הת. יותר לאיתור המצוינים

. ב" במדינת מינסוטה שבארהHattiet Bishopבבית הספר היסודי , לדוגמה, אשכולות העשרה מסוג זה קיימים

   הלימודים ולימודתכנית מיצויהתלמידים לומדים על פי תכנית לימודים משולבת הכוללת אסטרטגיות כגון 

 ביכולותיו ובסגנון לימודו, להתחשב בצרכי היחידהספר אמורים בבית המורים . גילאי באשכולות העשרה-רב

(Reed & Westberg, 2003). 

 

 עקרונות בפיתוח פעילויות במדעים למצוינים .6
: התחומים הבאיםאת  פתחלבדרך כלל   היאמצויניםלתלמידי מדעים המוצעות למידה הפעילויות מטרתן של 

 להלן פירוט .מיומנויות חקר; עבודה בצוות; שיחהשתתפות ב;  עצמאיתלמידה; יצירתיות; מיומנויות חשיבה גבוהות

 : כל אחד מהתחומים

 גבוהותמיומנויות חשיבה  .א
סינתזה ה, ניתוחמיומנויות הל , בדרך כלל,מתייחסת) Bloom,1964(רכיה של מיומנויות החשיבה לפי בלום אההיר

למידה הדורשת מהלומדים / שיטת הוראה. יישוםההבנה וממיומנויות ההערכה כתובעניות יותר הביקורת או הו

. תהיה תובענית עבור כלל התלמידים ותאתגר את התלמידים המצוינים' רמה גבוהה יותרב'להשתמש במיומנויות 

 מענה טוב יותר לתלמידים ןתיתככל שההוראה תהיה עשירה יותר במיומנויות חשיבה מהרמה הגבוהה יותר היא 

 .(Anderson & Krathwohl, 2001) המצוינים
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 )2001 (כפי שתוקן על ידי אנדרסון וקראתוול, רכיה של מיומנויות חשיבה בעקבות בלוםאהיר

 תיאור פעילויות טיפוסיות רמה

 הפקה, תכנון יצירה

 ביקורת, בדיקה הערכה

 ייחוס, ארגון, הבחנה ניתוח

 ביצוע יישום

, הסקה, סיכום, סיווג, מתן דוגמאות, פירוש הבנה
 הסבר, אההשוו

 היזכרות, זיהוי זכירה
 

את  מדעים צריכה להישקל ברמת צוות ההוראה כאשר מתכננים ילימודב דרישות הולמות הצבת, באופן אידיאלי

של הצעות להעשרת רחב בספרות ניתן למצוא טווח  .בית ספריתההערכה המדיניות ואת עבודה ה תכניות

 :כגון, ההוראה במונחים של חשיבה ברמה גבוהה יותר

 ות הפגנת מיומנויות חשיבה גבוהותשאלות הדורש •

הסקת , ארגומנטציה, חשיבה אינדוקטיבית ודדוקטיבית(חשיבה מפורשות  ושימוש באסטרטגיותהקניה  •

 )מסקנות

 באמצעות פרויקטיםלמידה  •

 )עקרונות ויחסים,  חוקיםוהבנה של יהויז( שונים מושגים תלמיד •

 מי ידע ונושאים מדעיים וקישורים בין תחו עידוד אינטגרציה •

 (Nebraska department of education, 1997; VanTassel-Baska, 1988; Stepanek,1998; Linn & Eylon, 2006). 

 יצירתיות .ב
 . לשאוף לספק להם הזדמנויות להפגין ולפתח יצירתיותישפעילויות המתוכננות עבור המוכשרים ביותר ב

(Nebraska department of education, 1997; Stepanek,1999; Miller,1986). 

 :ניתן לעשות זאת באמצעות

 שאלות ומשימות פתוחות המאפשרות ללומדים להגיב ביצירתיות •

 עידוד חדשנות והפקת רעיונות ותוצרים שמאתגרים רעיונות ודרכי עבודה מוכרים •

 פתרון בעיות אותנטיות  •

  .הפקת פרויקטים והצגתם לקהל •
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 למידה עצמאית .ג
 מטרה זו חשובה במיוחד . הינה מטרה מרכזית של מערכת החינוךהלמידהתהליך  את ווסת לנהל ולהיכולת פיתוח

ומיומנויות קוגניטיבי  -  ידע מטה לפתחעליהם . המשקיעים בדרך כלל זמן רב בלימוד עצמי,לומדים המצויניםל

שימוש ביכולת המצוינים לנהל את רצוי שמורים יעשו , בהתאם. נרחבים יותר מאשר רבים מחבריהם לכיתה

 של אחריות בידי התלמיד המצוין  יכולת זו כאשר הם מאצילים מידה מתאימההלמידה שלהם וישאפו לפתח

 Nebraska department of) .לפי הצורךתוך מעקב והנחיה של המורה  כלומד עצמאיומעודדים אותו לפעול 

education, 1997; VanTassel-Baska, 1998; Stepanek,1999)  

 עבודה בצוות .ד
  מנהיגות יוכלו למלא תפקידיומצטיינים שלומדים מחוננים Gilbertהציע , בסקירת טבעה של המחוננות במדעים

 הצורך להסביר רעיון בתשומת לב .הבנה עמוקה של נושא ילמדו תלמידים אחרים ובתוך כך יקדמו ,בתוך קבוצות

 .(Gilbert, 2002) ויית למידה מועילהחולהפוך לאינו מבין אותו יכול שלאחר 

 מיומנויות חקר .ה
. לעצמאות בלמידה ולעבודה קבוצתית, ליצירתיות,  הזדמנויות לחשיבה ברמה גבוהה יכולות לספק חקרפעילויות

ומפגינים מיומנויות ', ירידי מדעים'בכמה מדינות מקובל שתלמידים מפתחים פרויקטים בעלי אופי פתוח בעבור 

 בדרך כלל הפעלת פעילויות כאלה כרוכה).  תרומות אמיתיות למדעתורמיםולפעמים גם  (נטיותותחקירה א

חקר העוסק בבעיות  .ההדרכה הטיפוסית המקובלת בכיתות רגילותהשונה במידת מה מ'  אישיתבהדרכה'

ות של דקויות והמורכבויל התוודעותכמו גם , אותנטיות מספק הזדמנויות להערכת טבעה של המתודה המדעית

 תכנון ניסויים והקשיים הלוגיים בהסקת מסקנות תקפות מעבודה מעשית במדעים
(Nebraska department of education, 1997; VanTassel-Baska,1988;Stepanek, 1998; Watson et al., 2000). 

 
 בישראל יםמצוינתלמידים  לתכניות .7

 טיפוח תכניותבאמצעותו מופעלות ,  ומצטיניםחונניםמתלמידים במשרד החינוך קיים מזה שנים רבות אגף ל

  - גרות בית ספריותס במסגרת הרשויות המקומיות וחלקן במחלקן, והעשרה לתלמידים מחוננים

gifted/il.gov.education.www://http.( ל בתלמידים מצטייניםאחריות האגף הורחבה וכוללת היום גם טיפו. 

 העשרה תכניתזוהי  ".יום העשרה שבועי"האחת היא  :נזכיר כאן שתי מסגרות נפוצות שבאחריות האגף

ויום בשבוע להשתתף במרכז ,  במסגרות הלימודיות והחברתיות בסביבת מגוריהםרהמאפשרת לתלמידים להישא

מסגרת נוספת כוללת כיתות על  .מודים הרגילה הליתכניתהעשרה בו הם לומדים נושאים שונים שאינם נכללים ב

כיתות אלה מצויות . הממוקמות בתוך בתי ספר רגילים במקביל לכיתות הרגילות, אזוריות לתלמידים מחוננים

 .בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה, בבתי ספר יסודיים

נוסף ניתן למצוא באתרי מידע .  למצוינות הקיימות בישראלאחרותהתערבות  תכניות של אזכור קצרלהלן  

 .האינטרנט המצורפים
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,  זו מאתרים בני נוער בעלי פוטנציאל מהפריפריה ומלווים אותם מגיל חטיבת הביניים והתיכוןתכנית ב-"עתידים"

דגש מיוחד מושם על חיזוק הקשר עם מקום . עד להשתלבותם בשוק העבודה, דרך השירות הצבאי והאוניברסיטה

 .asp.vision/org.atidim.www://http .םבקידום הסביבה בה הם חיימגוריהם ועל החשיבות 

 תכנית לקידום ההוראה ולמצוינות בחינוך מפעילה "מופת" עמותת –) רבותתיסיקה ופתמטיקה מ ("מופת"

ממלכתי דתי ובמגזר הדרוזי במסגרות , ללימוד מתמטיקה ומדעים באופן מעמיק במגזר היהודי הממלכתי

בצוותי ,  הלימודתכניותשמה דגש על שינוי מהותי ב" מופת). "בתי ספר יסודיים ועל יסודיים, דיםגני יל(פורמאליות 

 . אזרח העתיד-הלומדההוראה ובתפיסתם החינוכית מתוך מטרה להשפיע באופן משמעותי על 

org.mofet.www://http. 

. ולהקנות להם כלים להצלחה במאה העשרים ואחת נועדה להכין צעירים ינוך יוזמת אינטל לחדשנות בח– אינטל

בארץ וברחבי העולם כדי לסייע לתלמידים של היום לפתח  אינטל משתפת פעולה עם מחנכים ועם ממשלות

ולהכין סטודנטים ללימודים לתארים מתקדמים , לשגשג בעתיד מיומנויות חשיבה מתקדמות שיסייעו להם

 .com.intel.www://http  .נייםבמקצועות הטכ

  העמותה למצוינות בחינוךהתכנית הוקמה על ידי  - 2000 מצוינות

)(The society for excellence through education תמשלבתכנית זו .  בחטיבות הביניים ברחבי הארץופועלת 

במטרה לטפח אמונה ביכולתם ולהגביר , בתי וערכי בתלמידים ובמוריהםהעמקה לימודית עם טיפול בשינוי מחש

משלב בין החינוך למצוינות כערך לבין הפן המעשי הכולל " 2000מצוינות  "תכניתבסיס ה. ת האישיההנעהאת 

 .il.org.k2e.www://http  .כל זאת מתוך מטרה לסמן את הדרך לקבוצה כולה. הוראה מצוינת לתלמידים מצוינים

 ומקיימות,  באוניברסיטאות ובמכללות השונותנמצאותיחידות אלו  (Youth university) - יחידות לנוער שוחר מדע

 .המעוניינים להעשיר את ידיעותיהם ולהעמיקן סדנאות וקורסים מגוונים בתחומי מדע ודעת שונים לתלמידים

להציג , הספר-בית י התלמידים אשנב לנושאים שאינם נכללים בתכנית הלימודים שלמטרת הקורסים לפתוח בפנ

פגישם עם סגל ההוראה ולה, מודרניות שיטות מחקר, דרכי חשיבה מדעיות, בפניהם בעיות שונות במדעים

 php.modules/enoar/li.ac.tau.noar-e://http .יהאוניברסיטא
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  ובעולםהכשרת מורים למצוינים בישראל .8
) 2004 ,ח ועדת ההיגוי לקידום החינוך למחוננים בישראל"דו(ועדת ההיגוי לקידום החינוך למחוננים בישראל 

ועדת ההיגוי המליצה על הכשרת . המליצה על פיתוח מסגרות ומסלולים להכשרת מורים ייעודית לחינוך מחוננים

.  תלמידים מחוננים ומצטייניםלעבודה עםכלים ושיטות הוראה ,  להקנות ידעשמטרתה, בדי הוראה ומנהליםעו

 : הבאיםבמסגרת ההכשרה ירכשו המורים כלים וידע בנושאים 

 מאפיינים וצרכים של תלמידים מחוננים ומצטיינים •

 כלים דידקטיים ומתודות הוראה, פדגוגיה •

 .לאורך שנת הלימודיםועי יקבלו ליווי מקצעובדי ההוראה 

 

כיתות מיוחדות לתלמידים מחוננים תכלול הקניית ידע בתחומים שבהם קיימות בתי ספר של  םמנהלי הכשרת

 : הבאים
 מאפיינים וצרכים של תלמידים מחוננים ומצטיינים •

  . החזון החינוכי,מודלים מהארץ ומהעולם לחינוך מחוננים •

 

 להכשרת תכניתבשיתוף האגף להכשרת מורים פיתח פיתח , במשרד החינוךהאגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים 

 ומצטיינים או בהתמחות בהוראת מחוננים ,מורים במסגרת תכנית אקדמית ללימודי תעודה לאחר תואר ראשון

 : מטרות ההכשרה). 2004, חובריהזורמן ו( לתואר שני

 צוינותלהכשיר מורים לטפח את כישורי התלמידים על מנת להביאם למ •

 מצטיין/ רכיו של כל תלמיד מחונן להכשיר מורים לתת מענה הולם לצ •

החברתיים והרגשיים של המחוננים בקונטקסט של , לפתח גישה הוליסטית המתייחסת לצרכיהם הקוגניטיביים •

 בית הספר והקהילה, העמיתים, הבית

 . ייחודיים ותעודת מומחים בתחוםלפתח את הוראת המחוננים והמצוינים כפרופסיה המעניקה למורים כישורים •

 

 :מודל ההכשרה מורכב ממספר שלבים

 מצוינים/  היכרות עם הסוגיות התיאורטיות בהוראת מחוננים-1שלב 

  היכרות עם ההתנסות בשטח - 2שלב 

  עיצוב וגיבוש דרכי עבודה המותאמות לאוכלוסיית היעד - 3שלב 

 7htm#Heading.1policy/gifted/il.gov.education.www://http  .התנסות מעשית מודרכת ורפלקציה - 4שלב 

בתכנון ההשתלמויות .  מוקם בישראל מערך השתלמויות וימי עיון למורים העובדים עם תלמידים מחוננים,כמו כן

 :גוןכ, שוניםנלקחים בחשבון גורמים 

 ) מנהלי מחלקות חינוך, מרכזי תכניות, יועצים, מורים(האוכלוסייה המשתתפת בהשתלמות  •

 ) חוגים, יום העשרה, כיתה(אופי המסגרת שבה עובדים המשתלמים  •

 גיל התלמידים  •

 תחום הדעת שמלמדים המורים  •
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 התנסויות המורים עם תלמידים מחוננים  •

 . צרכים ייחודיים של המשתלמים •
 . 1להוראת תלמידים מצוינים מופיעה בנספח ) in-service( להכשרת מורים תכניותהסקירה של 

 

יה פותחו מודלים לפיתוח צוותי מורים במטרה לשפר את איתורם וטיפוחם של תלמידים 'ורג'באוניברסיטת ג

ל מורים מחקר שנעשה על יעילותם של מודלים אלה העלה כי אכן חל שיפור ביכולתם ש. מחוננים משכבות מצוקה

  .(Frasier et al., 1995)לזהות מחוננים בקרב משפחות ממעמד נמוך 

ב בהשתלמות בה למדו כיצד להפעיל בהוראה שיטה " מחוזות ברחבי ארה20-במחקר אחר השתתפו מורים מ

 הלימודים ולהחליפם תכניתשמאפשרת למורים לוותר על חלק מהנושאים ב, " הקוריקולוםמיצוי"המבוססת על 

המורים חולקו באופן אקראי לשלוש קבוצות . המאתגרים את אוכלוסיית המחוננים והמצטיינים, ים אחריםבנושא

המחקר הראה כי המורים שהשתתפו בהשתלמות האינטנסיבית . שהשתלמו בשלוש רמות שונות של אינטנסיביות

 עבור מיצויה תמגישהתלהבות רוב המורים הביעו .  הלימודיםתכניתבמיצוי ביותר הגיעו לביצועים הטובים ביותר 

 .(Reis & Westberg, 1994)תלמידים בעלי הישגים גבוהים 

 " מתאם מצוינות בית ספרי"המכשירה מורים לתפקיד ,  הכשרה ברמה ארציתתכניתבבריטניה קיימת 

(G&T coordinators in secondary schools) .ארגז כלים" היא לספק למתאמי המצוינות תכניתמטרתה של ה" 

ומעניקה לבוגריה נקודות ברמה אוניברסיטאית  מוצעת תכניתה. הכולל ידע ומיומנויות הנדרשים לקידום תחום זה

בסקר שנעשה על עבודתם של רכזי מצוינות אלה ). Lowe, 2003(קרדיט אקדמיות ותעודה של מומחה למצוינות 

(Campbell & Hewston, 2005)נמצא כי : 

  שעות שבועיות בממוצע4.5יד מתאמי המצוינות השקיעו בתפק •

 רוב הזמן הושקע בפיתוח והפעלה של מדיניות בית ספרית בנושא מצוינות •

 בנושא השקיעו בפעילות זו יותר זמן מחבריהם שלא קיבלו תפורמאלימתאמי המצוינות שקיבלו הכשרה  •

 הכשרה כזו

 תר זמן מאחריםמתאמי מצוינות שחשו שיש להם תמיכה בבית הספר השקיעו בנושא המצוינות יו •

 . המצוינות היא למידה מניסיונם של עמיתיםמתאםהמקור הטוב ביותר לדעתם להתפתחות בתפקיד  •
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 תיאור המחקר: פרק ג

 רהמחקושאלות מטרות  .1
, הפעלתו הניסיונית בשטח ובדיקתו ברמת מוריםתוך כדי ,  פיתוח של מודל חינוכיהתבצע במסגרת זהמחקר 

 :  בבית הספר שתי מטרותהמצויניםלטיפוח התלמידים , כר בפרק הקודםכפי שהוז. תלמידים ומערכת

 . מתן מענה הולם לצרכים המיוחדים של אוכלוסייה זו •

הצבת נושא המצוינות כערך מרכזי בבית הספר והעלאת רמת הלימודים הכלל בית ספרית כתהליך מתמשך  •

 .מצויניםשמונהג על ידי קבוצת ה

 

:  בהפעלתו של מודל ההכשרה הניסיוניותהקשורקבוצות היעד והתמקדו בשאלות המחקר נגזרו ממטרותיו 

להלן פירוט המטרות האופרטיביות . קבוצת התלמידים המצוינים והמצוינות בבית הספר, המורים מקדמי המצוינות

 :ושאלות המחקר הנגזרות מהן

 לפתח מודל הכשרה למקדמי מצוינות  .א

מהם מאפייני המומחיות של ,  או במילים אחרות,"ם מצוינותמקד"מהם הכישורים הנדרשים לתפקיד  .1

 ?מקדם המצוינות

 ? מהו מבנה ההכשרה ומהם תכניה? ההכשרהעקרונותמהם  .2

 לחקור את דרכי ההפעלה בבית הספר ובמערכת .ב

 ?ס"מהם תחומי הפעילות של מקדם המצוינות בביה .3

 ? מקדם המצוינותמהם הגורמים המקדמים והגורמים המעכבים פעילות של .4

 מקדם המצוינות על קידום המצוינותלחקור את השפעת פעילותו של  .ג

 ?ס"מהי התרומה לתלמידים מצוינים בביה .5

 ?תר התלמידים ולמערכת הבית ספריתמהי התרומה לי .6

 

  המחקרשיטת .2
 Design-Based-Research –מחקר עיצוב  2.1

שהינה גישה מתודולוגית חדשה יחסית , )Design-Based-Research" (עיצוב-מחקר"מחקר זה נערך בגישה של 

 . (Collins, 1992) וקולינס) Brown, 1992( בעבודותיהם של בראון 90-שתחילתה בראשית שנות ה

,  חוקרת באופן מעמיק בנייה של התערבות חינוכית במהלך ובמקביל להפעלתהDesign-Based- Researchגישת 

, ההתערבות נחקרת, בגישת מחקר זו מופעלת תפיסה ראשונית של התערבות. חשתבהקשר הטבעי בו היא מתר

וגם אלה נחקרים באופן , ותוך כדי כך מזוהים ומאופיינים תהליכים ובעיות להם ניתן מענה במהלך ההפעלה

 ומידע מפורט על תהליכיו,  מודל משופר ומגובש של ההתערבות מחדםהתוצרים של מחקר מסוג זה הינ. דינאמי

 .מאידך, ותוצריו
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לאחר כל איטרציה נאספות עדויות על במהלך וכאשר , עיצוב מתרחש במספר איטרציות של הפעלה-מחקר

 ,Barab & Squire, 2004; Bell( שיפור ועידון ים מתבצעןובעקבותיה, בדרך כלל בעלות אופי איכותני, ההתערבות

Hoadley & Linn, 2004; Hoadley, 2004 .(נבחנת הפעלתו של המודל בקורסולאחריה יה  כל איטרצבמהלך ,

 של יםשיפורשינויים ומתבצעים  בעקבות ניתוח הממצאים. נאספים נתונים ומתבצע ניתוח ראשוני של הממצאים

 . של מודל ההכשרהועיצובולים תהליך הלמידה של המשתלמהמתייחסות ל ומוסקות מסקנות ,מודל ההוראה

מוגדרת , במקרה זה, איטרציה. איטרציותתי  מצוינות בחינוך במהלך שפותח המודל להכשרת מקדמי במחקר זה

 . שינוי במודל ההוראהתוך הכנסתקורס הכהפעלה חוזרת של 
 

 מערך המחקר 2.2
שנתי למקדמי מצוינות -נמשך במשך שנה וחצי והתמקד בשני מחזורים של קורס דו, ו"המחקר החל בתחילת תשס

החל ' ומחזור ב, ו"תשססוף והסתיים ב) ה"בתשס(ה לפני תחילת המחקר החל את הקורס שנ' מחזור א. בחינוך

איפשר שמערך , )צירוף שנתונים (cohortהמחקר התבצע במערך של  .ז"ו ונמשך בתשס"תשסתחילת את הקורס ב

כמתואר , 'למחזור ב'  ההפעלה בין מחזור אוכן לבחון שינויים במודל, לעקוב בו זמנית אחר שתי שנות הקורס

 .האזורים המוצללים מצביעים על התקופות בהן נערך המחקר במסגרת הקורס. 1 הטבלב

 לפי מחזור ושנה" מקדמי מצוינות"מבנה הקורס ל: 1 טבלה

 )2007עד פברואר ( ז"תשס ו"תשס ה"תשס 

 )המשך פעילות בבתי הספר( 'שנה ג 'שנה ב )טרום מחקר( 'שנה א 'מחזור א

 'שנה ב 'שנה א  'מחזור ב

 

 לי המחקרכ 2.3
. המחקר התבצע בשיטות כמותיות ובעיקר איכותניות ואיסוף הנתונים התבסס על שילוב של מספר כלי מחקר

 . השימוש במספר כלים נועד לאפשר קבלת תמונה כוללת ומקיפה ממקורות שונים

בישיבות , י ספרספר בתבמ, במפגשי הקורס(תצפיות , איונותיר, )סגורים ופתוחים(הכלים העיקריים כללו שאלונים 

 ). תוצרי משתתפים בקורס, מטלות המשתתפים(ניתוח מסמכים , )צוות הקורס

 .ו"שהתקיימו במקביל בתשס" מקדמי מצוינות בחינוך"של הקורס למחזורים ה נאספו באופן שיטתי משני הנתונים

י הספר בהם הם אפיון בת, )וותק והשכלה(רקע של המורים המשתלמים : הנתונים שנאספובין השאר כוללים 

כמו כן נאסף מידע מפורט על הפעילויות . מבנה הקורס ותכניו, דעות המורים על מצוינות ופיתוחה, מלמדים

ז נאסף " מידע לגבי תשס.בבתי הספר בתחום המצוינות כחלק ממטלות הקורסהמורים המשתלמים שביצעו 

 ה איפשר בהמשך הקורסמעורבות החוקרים, כמו כן.  למרות שתקופה זו חרגה מהתחייבות המחקר,בצורה חלקית

 .שתרם לגיבוש המסקנות, לקבל מידע נוסף

ידי צוות הקורס -וכן נעשה שימוש בנתונים שונים שנאספו על, ידי הצוות המחקרי-רוב כלי המחקר תוכננו ועוצבו על

 .י משתתפי הקורסיד-וסיכומי ריאיונות שנערכו עם מנהלים על,  בעיקר משובים שחולקו למורים במהלך הקורס–
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 . הנחקרת ומועד ההפעלהההאוכלוסיי, התחומים הנבדקים,  מפורטים כלי המחקר2בטבלה 

 כלי המחקר והתחומים הנבדקים: 2טבלה 

 תקופה האוכלוסייה הנחקרת התחומים הנבדקים כלי המחקר

 למורהשאלון רקע 
 )2 נספח(

פרויקטים קיימים בכל אחד מבתי הספר בתחום המצוינים 

גורמים , דרכים לאיתור תלמידים, צוינות הבית ספריתוהמ

 .Base line)(.מקדמים וגורמים מעכבים של פיתוח מצוינות

 'משתתפי מחזור א

 'משתתפי מחזור ב
 2005אוקטובר 

שאלון (שאלון דעות 
 )3 נספח( )פתוח

תפקידי  ,מאפייני התלמיד המצוין: תפיסות המשתתפים על

בבית " מקדם המצוינות"י תפקיד, המורה בכיתת המצוינות

 .הספר

 'משתתפי מחזור א

 'משתתפי מחזור ב

 2005אוקטובר 

 2006יוני 

 שאלון לקבוצת השוואה
 )4 נספח(

פרויקטים קיימים בבתי הספר בתחום המצוינים והמצוינות 

:  תפיסות מורים על,דרכים לאיתור תלמידים, הבית ספרית

, תת מצוינותתפקידי המורה בכי, מאפייני התלמיד המצוין

 .בבית הספר" מקדם המצוינות"תפקידי 

ט "מורים מובילים במו

 ב "בחט
 2006נובמבר 

 ריאיונות

קשיים צפויים בבית , "מקדם מצוינות"תפיסת התפקיד של 

 מידע .מטרותיו והכלים שסיפק, משוב על הקורס עד כה, הספר

 .על המשך פעילות בבתי הספר' מבוגרי מחזור א

 'משתתפי מחזור ב
 פברואר -ינואר

2006 

 ניתוח תיקי עבודות 
אפיון של סוגי הפעלות שנעשו בבתי הספר עם תלמידים 

 .ס"קשר עם הנהלת ביה, מצוינים ועם כלל התלמידים

 'משתתפי מחזור א

 'משתתפי מחזור ב
 במהלך הקורס

 תצפיות במפגשי הקורס
דיווחי המשתתפים על הפעילות בבתי , התכנים המועברים

 .הספר

  - מפגשי הקורס כל

 'ב- ו'מחזורים א
 שוטף

 ביקורים בבתי ספר 

, תכניות, תלמידים, ארגונית(הכרת המסגרת בה פועל המורה 

נכונות לשיתוף , תפיסת המצוינות הבית ספרית, )פרויקטים

 . עמדות כלפי תפקיד מקדם המצוינות,פעולה

, מורים מנהלי בתי הספר

 תלמידים
 שוטף

 אמצע שנהמשוב 
 )5 נספח(

נושאים , מידת העניין והרלוונטיות של נושאי הקורס השונים

המשוב נבנה .בקשות להמשך הקורס, שיש להמשיך ולחזק

 .במשותף עם מנחי הקורס והתוצאות סוכמו בעמותה למצוינות

 2006ינואר  'ב- ו'משתתפי מחזור א

איון למנהל בית הספר יר
נערכו על ידי (

 )6 נספח( )המשתתפים

על , ת המנהל על מצוינים ומצוינות בית ספריתבירור תפיסו

 .הקצאת משאבים ועל מקדם המצוינות
 2006יוני -מאי 'משתתפי מחזור ב

 )7 נספח( שאלון מסכם

, מצוינות בית ספרית,תפיסות על מאפייני התלמיד המצוין

תרומתו וכיצד ניתן ,המסר של הקורס; המורה מקדם המצוינות

 .לשפרו

 'ב- ו'משתתפי מחזור א
 2006 יוני

 2007יוני 

השתתפות בישיבות צוות 
 הקורס

ניתוח הפעילויות , שיקולי הדעת בתכנון שוטף וכללי של הקורס

תפיסות המנחים על התפתחות המשתתפים ועל , שבוצעו

 . מתן משוב של החוקרים על המתרחש בקורס. 'צרכיהם וכד

 שוטף צוות הקורס

 שאלון לתלמיד
 )8 נספח( המצוין

,  כיצד נבחרו– של תלמידים בקבוצות מצוינות מאפיינים

, הזמן המוקדש ללימודים בבית, מקצועות אהובים בבית הספר

נכונות לסייע , חוויות לימודיות שזכורות, עיסוקים בשעות הפנאי

 .לתלמידים אחרים

תלמידים בקבוצות 

מצוינות בבתי הספר של 

 'ב- ו'משתתפי מחזור א

 2007ינואר 



 

 
 43 מודל להכשרה והפעלה –" מקדמי מצוינות בחינוך"

  חקראוכלוסיית המ .3
 מורים 3.1

 משתתפי הקורס בשני המחזורים

ה והסתיים "שנפתח בתחילת שנת תשס' במחזור א:  מורים32כ "בקורס למורים מקדמי מצוינות השתתפו בסה

בו ' ו נפתח מחזור ב"ובשנת תשס; )ס ומכללה אחת" בתי10(ס " בתי11- מורים מ 12ו השתתפו "בקיץ תשס

, ספר-י בת14- משתתפים מ16ז המשיכו בקורס "בשנת תשס. יםס שונ" בתי17- משתתפים מ20השתתפו 

 . ולקראת סוף השנה נפטר אחד מהם

למפקחים למדע , הודעות על קיומו נשלחו לבוגרי קורסים למורים מובילים: גיוס המורים לקורס נעשה בדרך הבאה

כל . 2000 למצוינות ספר שבהם פועלת העמותה-למנהלי אשכולות פיס ולמורים המלמדים בבתי, וטכנולוגיה

 מוצג הרקע של משתתפי הקורס 3בטבלה . ועבר ראיון קבלה, מועמד התבקש לספק המלצה ממנהל בית הספר

 .בתי הספר והמקצועות אותם הם מלמדים, וותק בהוראה, בשני המחזורים מבחינת השכלה

 )אחוזים בסוגריים( סבתי הספר ומקצועות הוראה של משתתפי הקור, וותק בהוראה, פרטי השכלה: 3טבלה 

 מחזור שני
N=20 

 מחזור ראשון
N=12 מאפיין 

 השכלה

11)55%( 9)75%( B.Sc) כימיה, מדעי הרפואה, חקלאות, במדעי החיים( 
6)30%( 2)17%( B.Ed) כימיה, ביולוגיה, מדעים( 
 הנדסאי טכנולוגיה )8%(1 )10%(2

 )חינוך מיוחד(אחר  0 )5%(1

 ותק בהוראה
2)10%( 0 1 - 5 
3)15%( 2)17%( 6 - 10 
3)15%( 2)17%( 11 - 15 
7)35%( 3)25%( 16 - 20 
5)25%( 5)41%( 21+ 

 *מקצועות ההוראה
 מדע וטכנולוגיה )83%(10 )75%(15
 כימיה 0 )5%(1
 פיזיקה )17%(2 )20%(4
 מתמטיקה 0 )10%(2

 טכנולוגיה )17%(2 0
 מידענות 0 )5%(1

 ריםבתי הספר בהם מלמדים המו

 בית ספר יסודי בלבד 0 )5%(1
 ב בלבד"חט )83%(10 )95%(19

 תיכון )8%(1 0
 מכללה להוראה )8%(1 0

 .מורים מסוימים מלמדים יותר ממקצוע אחד*
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במחזור הראשון מורה אחד מלמד . ב"רוב המשתתפים בקורס למקדמי מצוינות מלמדים בחט מתוך הטבלה עולה כי

 . במחזור השני מורה אחת מלמדת רק בבית ספר יסודי.  מלמדת במכללה להוראהבתיכון בלבד ומשתתפת נוספת
וחלקם הזכירו , ב"רובם מלמדים מדע וטכנולוגיה בחט. לכל המורים בשני המחזורים יש השכלה בתחום המדעים

 . הוראה שנות10 -למרביתם וותק של למעלה מ . או מתמטיקה וטכנולוגיה, פיזיקה, מקצועות ספציפיים כמו כימיה

 חלקם בוגרי קורסים ארוכי טווח למורים מובילים או מנהלי :כל המורים השתתפו בעבר בהשתלמויות שונות

וחלקם אף השתתפו בהשתלמויות שקיימה העמותה למצוינות למורים באותם בתי ספר בהם , אשכולות פיס

 .2000הייתה פעילות של מצוינות 

דבר התומך לכאורה בהחלטה לבצע , פי הקורסים בשני המחזוריםלפי נתוני הרקע קיים דמיון רב בין משתת

, כי היו הבדלים מסוימים בין המורים המשתתפים, בדיעבד, במהלך המחקר התברר. cohort -המחקר בשיטת 

 משתתפי .היו מנוסים יותר בהפעלת תכניות למצוינים' מורי מחזור ב: בעיקר בניסיונם בהוראת תלמידים מצוינים

 .מגזר וסוג, גודל, ספר שונים מבחינת מיקום גיאוגרפי-גו בתיהקורס ייצ

 

 מורים בקבוצת השוואה

 על תמונת המצב ) ההכשרה למקדמי מצוינותתכניתשלא השתתפו ב( יםמורים נוספמנאסף מידע בחלק מהמחקר 

 עת השתתפו באותה, ששימשו כקבוצת השוואה, מורים אלו. הספר שבהם הם מלמדים-בנושא המצוינות בבתי

 . מורים19בקבוצה זו היו . ב"בקורסים למורים מובילים במרכז הארצי למורי מדע וטכנולוגיה בחט

 

 תלמידים 3.2
כחלק , ונתונים לגביהם התקבלו בעיקר דרך המורים המשתתפים, תלמידים נחקרו במחקר זה באופן עקיף בלבד

 משוב התבקשו המורים לבצע, כשרהשנעשו כחלק מתהליך הה, הפעלות אלהב. מההפעלות שעשו בבתי הספר

 . על כךלדווח  ווהערכה

במקרים ספציפיים נערכו תצפיות של צוות המחקר בפעילויות בבתי הספר או ראיונות עם תלמידים מצוינים 

, "שאלון לתלמיד המצוין"במקרה אחד חובר על ידי צוות המחקר . שהתנסו בהפעלת תלמידים אחרים בבית הספר

 .תפים להעביר לתלמידים בקבוצות מצוינות שלהםאותו התבקשו המשת

 

 מנהלי בתי ספר 3.3
גורם מרכזי וחשוב בכל הקשור לחיי בית הספר בכלל ולהכנסת שינוי , מטבע הדברים, הנהלת בית הספר הינה

ובכוחו לעצב את דמותו , המנהל מחזיק בעמדת מפתח בכל הקשור לניהול ולאווירה השלטת במוסד. בפרט

 :עמדותיהם של מנהלים נבדקו בדרכים הבאות. רכוולקבוע את ד

. ראיינו את המנהלים ושאלו לעמדותיהם בנושאים שונים שקשורים למצוינות בית ספרית' משתתפי מחזור ב •

 . ראיונות8נערך ניתוח של 
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במפגש מנהלים שנערך על ידי העמותה למצוינות התבקשו המנהלים לתאר את תפקידו של מקדם המצוינות  •

 .ספרבבית ה

 .מפגשים עם ארבעה מנהלים בבתי ספרנערכו  •

נפגשו מובילי הקורס עם מרבית המנהלים של בתי הספר שמהם באו ' של מחזור א' בתחילת שנה ב •

ולבקש את סיועם , כדי לתאם ציפיות ולשמוע מפיהם על הצרכים והקשיים במערכת הבית ספרית, המשתתפים

 סיכומים קצרים של .שתתפים במסגרת מחויבויותיהם בקורסושיתוף הפעולה שלהם בפעילויות שיבצעו המ

 .המפגשים הועברו לעורכי המחקר

שבהם הביעו , הספר בהשתתפות מובילי הקורס והמורים המשתתפים-התקיימו מיני כנסים למנהלי בתי •

 .הספר-המנהלים דעות הקשורות לקידום מצוינות בבית
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 ממצאים: פרק ד
 מודל ההכשרה .1

 ההכשרה שהתבצעה לפי המודל תכניתנבדקה ,  Design-Based-Research-שה בשיטת השנע, במחקר זה

, תוך איסוף נתונים ממקורות שונים על צרכי המורה מקדם המצוינות, הראשוני והופעלו שני מחזורים של הקורס

 .ח"בעקבות התוצאות גובש מודל חדש שיופעל החל משנת תשס. תפקידיו השונים והכישורים הדרושים לו

. לאחר מכן יידונו ההבדלים ביניהם. בסעיף זה יוצג תחילה המודל הראשוני ולאחריו נציג את המודל העתידי

חשוב . יובאו בסעיפים הבאים, שסיפקו את הביסוס המחקרי לשינויים שחלו במודל ההכשרה, ממצאי המחקר

נו אכן הכשרה כזו חייבת ולגישת,  ההכשרה למקדמי המצוינות התבצעה בתחום המדעיםתכניתלהדגיש כי 

ואכן , המסגרת והמודל העתידי ישימים לתחומי דעת נוספים, יחד עם זאת. להתבצע בקונטקסט דיסציפלינארי

כאשר בבסיס שניהם , האחד למדעים והשני למתמטיקה, ח אמורים להיפתח שני מסלולי הכשרה"בשנת תשס

 .עומד מודל זה

 

 מודל ההכשרה הראשוני  1.1
 :  הסתמכות עלך הראשוני של הקורס למקדמי מצוינות בחינוך נבנה תומודל ההכשרה

 הידע שהצטבר מהתנסות ומחקר בתחום ההתפתחות המקצועית מתוךמודל להכשרת מורים מובילים שגובש  •

בבסיס .  ומתוך ניסיון רב בהפעלה של קורסים בתחום בארץ ובעולם,של מורים בכלל ומורים למדעים בפרט

 : שעליו לעבור שינויים ברמות שונות, המורהעמדודל זה במתפיסת ההכשרה 

 ,  הרוכש ידע חדש בתחומים שונים ומודע לתהליכי הלמידה שהוא חווהלומדכ

 ,  בכיתתו ומתנסה בהכנת שינויים בדרכי עבודתוכמפעיל

 .בעל כלים להכנסת שינויים בבית ספרו ואף בבתי ספר אחרים או במרכזים אזורים, כיזם במערכת

 .כפי שהובאו בהקדמה, רת תפקידיו ותחומי פעולתו של מקדם המצוינותהגד •

 

מספר מפגשים . 9 והשעות שהוקצבו לתחומים השונים מופיע בנספח שני המחזוריםבפירוט של תכני ההכשרה 

 . 10ודוגמה למפגש כזו מופיעה בנספח , נערכו במסגרת ביקורים בבתי ספר של מורי הקורס

שהוכנסו כתוצאה מלקחים שנלמדו בהפעלת , חלו שינויים קלים השני במחזור תכניתבמהנספח ניתן לראות כי 

,  המייצגת את שני המחזורים שנבדקו לצורך מחקר זהתכניתניתן לתאר , אלולמרות הבדלים . הראשוןמחזור ה

 . 4בטבלה  כפי שמתואר
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 חום ושנהלפי ת,  ההכשרה ההתחלתית למורים מקדמי מצוינותתכניתהתכנים ב: 4טבלה 

המורה כמפעיל  המורה כלומד 
 המורה כיזם במערכת בכיתתו

 שנה א
 הרצאות במדע -

   תחקירנות מדעית-

  הדגמות–שיעורי מדע  -

 מאפייני התלמיד המצוין -

 חשיבה מדעית -

 אפקט פיגמליון -

 קשר מורה תלמיד -

 הפעלת פרויקט מדעי -

הפעלה והערכה , תכנון -

 .של תחנות למידה

שעות כ "סה

164 
66) 40%( 65) 40%( 33) 20%( 

 הרצאות במדע - שנה ב

פיתוח מודל ללמידה  -

 בשיתוף תלמידים מצוינים 

פיתוח מודל להפעלה בית  -

 ספרית במדעים

הפעלת מודל ללמידה  -

בשיתוף תלמידים 

 מצוינים

 בית הספר כארגון -

הובלת שינוי והתגברות  -

 על התנגדויות

 תקשורת בינאישית -

 יהול לפי יעדיםנ -

כ שעות "סה
168 12) 7%( 50) 30%( 55) 33%( 51) 30%( 

 

 :המטלות שקיבלו המשתתפים כללו

 ח מקצועי של מורה המדעוהתנסות בתחקירנות במדע ובטכנולוגיה כדרך לפית •

  התלמידים המצויניםיעל יד ביצוע והערכה של תחנות למידה אינטראקטיביות, תכנון •

 והפעלתה") נאמני מצוינות("תלמידים מצוינים תכנון פעילות להפעלת  •

 . לקידום המצוינות הבית ספרית ותכנון של דרכי הפעלתה בשנה שלאחר מכןתכניתפיתוח  •

 

 מודל ההכשרה העתידי 1.2
המודל העתידי להכשרת מקדמי מצוינות בית ספרית התפתח תוך כדי הרצת הקורס במהלך שני המחזורים 

 . ומבנהוומאפייני,  יעסוק בתיאור מודל ההכשרה העתידיזהסעיף . ובוהמעקב המחקרי בשיטת מחקר העיצ

 .בהמשך' הממצאים שסייעו לגיבוש המודל יובאו בפרק ד

 :2איור כפי שמוצג ב, מודל ההכשרה העתידי כולל ארבעה מעגלים
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 מעגלי הכשרה במודל העתידי: 2 איור

 
מורים , קונספטואלית. מורה מקדם המצוינות של הלתחום אחר בתפקודו כל מעגל מתייחס .מעגלי ההכשרה

עליהם לרכוש כישורי הוראת מדע , מקדמי מצוינות אמורים להיות בראש ובראשונה מורים מצוינים בהוראת מדע

לאחר מכן לרכוש כישורים לקידום מצוינות בית ספרית במדעים וכישורים לקידום מצוינות בית , לתלמידים מצוינים

.  במהלך ההכשרה ניתנת התייחסות לתפקודו של מקדם המצוינות בכל ארבעה המעגלים.ספרית בתחומים שונים

 .החץ מרמז על כיוון התפתחותי של המודל

 
 שעות לשנה ונבנה בהתחשב 168 מודל ההכשרה המוצע מותאם למסגרת דו שנתית בהיקף של .היקף ההכשרה

 .)ים"מקדמצ(ברקע המקצועי של המורים המועמדים למקדמי מצוינות 

 
, לכן.  יהיו בעלי רקע מוצק במדע ובהוראת מדעתכניתהמורים שיעמדו בדרישות הקבלה ל .המורים המשתלמים

 להדגיש בעיקר תכנים בחזית המדע ודרכי –" הוראה מצוינת בתחום הדעת "–על ההכשרה במעגל הפנימי 

 . הוראה עדכניות

 
 .תכני ההכשרה

ות על מחקרים ותיאוריות בנושא התפתחות מקצועית של מורים  המבוססההכשרה בפועל נשענת על מספר הנחות

 .ועל עקרונות לעיצוב אפקטיבי של מסגרות הכשרה

כישורי מנהיגות , ידע פדגוגי, פדגוגי-ידע תוכן, ידע תוכן: תחומי ידע השיאת תכני ההכשרה ניתן למיין לש •

 במינונים שונים במהלך יםמופיעה תחומים אל. כישורי ניהול וידע בעיצוב מסגרות חינוך, והובלת צוות
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 ובהמשך ים הראשונהתחומים תכאשר בתחילה העיסוק מתמקד בעיקר בתכנים הנמנים על שלוש, ההכשרה

 . ים האחרונהתחומים תמועבר הדגש לשלוש

הפעלה כזו . הכשרה משמעותית היא זו המשלבת רכישה של ידע חדש בתחומים שונים יחד עם הפעלה בשדה •

לבסס את הידע התיאורטי ולהפוך אותו לידע פרקטי המצטרף לרפרטואר דרכי ההוראה של לחזק ומסייעת 

 . המורה
הערכה , הכשרת מורה המוביל תהליכים במערכת הבית ספרית צריכה לכלול פיתוח של יכולת תיעוד •

 .יהצורפלק

ונות הנהוגות בעולם תוך התייחסות לגישות ש, כי חלק מהנושאים יטופלו ברמה תיאורטית אקדמית, חשוב לציין

 תכניות, דילמות בנושא איתור מצוינים וכלים שונים המשמשים לכך, יוצגו הגדרות שונות למצוינים. לטיפוח מצוינות

תהליכי למידה וחשיבה של תלמידים מצוינים וסוגיות הנוגעות , ייחודיות בתחום החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי

 כמו כן יכירו משתתפי התכנית מחקרים מרכזיים בתחום המצוינות ויתנסו .למצוינות בקרב תת אוכלוסיות שונות

 ").המורה כחוקר"בגישה של (בעריכת מחקרונים 

להלן נרחיב מעט על מספר נושאי הכשרה .  ולפי שנהותחומי הידע מוצגים תכני ההכשרה לפי המעגלים 5בטבלה 

 : המופיעים בטבלה

היא אחת מאסטרטגיות ההוראה שבהן המשתתפים "  במדע וטכנולוגיהתחקירנות "- תחקירנות במדע וטכנולוגיה

כדי , מוקד הפעילות הוא מפגש עם מומחים במקום עבודתם. עם חוקרים במכון ויצמן" תחקירנות"בעצמם מבצעים 

, תופעות אותם לא ניתן לבצע במסגרות הבית ספריות/ ניסויים / לאפשר ללומדים לצפות ולקחת חלק בתהליכים 

יכרות עם ה, מזמן התהליך קשר בלתי אמצעי עם חוקרים שעובדים במקום, כמו כן. מחסור במשאבים ובידעבשל 

מופיע  11בנספח . עם מבנה המחקר המדעי האותנטי ועם העשייה במפעלי טכנולוגיה, טכנולוגי/ההווי המדעי

 .תיאור של השלבים השונים שעוברים המורים בביצוע התחקירנות המדעית

, עם תלמידים בבתי הספר כחלק מתהליך למידה כולל" תחקירנות"אוחרים יותר יפעילו המורים בשלבים מ

 . שבמהלכו התלמידים ילמדו ויישמו מיומנויות למידה וחקר מגוונות ברמות שונות של מורכבות

ו תלמידי קבוצת המצוינות יתמח, לפי בחירתו של המורה המשתתף בקורס ובהנחייתו - הפעלת מרכזי למידה

משחק , יפתחו דפי פעילות מתאימים וינחו תלמידים לבנות דגם, )אנרגיה, למשל(בנושא מסוים מתוך הסילבוס 

ניתן לנצל כלי זה לקידום מטרות לימודיות בית ספריות כגון פיתוח אוריינות . לימודי או מצגת אינטראקטיבית

 .מדעית לקראת מבחנים חיצוניים שונים

. היא תופעה פסיכולוגית חברתית המגבירה הנעה ומשפרת הישגי לומדים" גמליוןאפקט פי" -אפקט פיגמליון 

וציפיות המושתלות באדם ביחס , ההנחה היא כי קיים קשר הדוק בין ציפיותיו של האדם מעצמו לבין הישגיו

מגשימה את נבואה ה"נהוג לכנות תופעה זו גם בשם . הישגיו או יכולתו הופכות להיות ציפיותיו מעצמו, להתנהגותו

של מורה כמנוף להעלאת דימוי עצמי והישגים " התנהגות פיגמליונית"מכאן החשיבות הרבה המיוחסת ל". עצמה

). 2006, בן צבי(אמון ביכולת וציפיות , חיזוק, קשר אישי: התנהגות כזו מתבטאת בארבעה מרכיבים. של תלמידיו

 ,Rosenthal & Jacobson(רת הישגי תלמידים מחקרים רבים הוכיחו שהתנהגות פיגמליונית של המורה משפ

 ההכשרה של המורה תכניתלאפקט הפיגמליוני נודעת חשיבות מרכזית בכי אנו סבורים , לאור כל זאת). 1968
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כיצד לתת משוב לתלמיד על , כמו למשל, ההוראה בכיתה/בדרכי" התנהגות פוגמליונית"המורים יתרגלו ). 1מעגל (

 .סגרת הקורס ויקבלו משוב מעמיתים וממורי הקורסידווחו על כך במ, )עבודה

  ושנת ההכשרהתחומי הידע, תכני הכשרה לפי המעגלים: 5טבלה 

 למצוינים הוראה מדע  מצוינת שלהוראת קטגוריה שנה
 במדעים

מקדם מצוינות 
 במדעים

מקדם מצוינות 
 ספרית-בית

 ידע תוכן
 הרצאות במדע -
 מעבדות מתקדמות -
 במדעתחקירנות  -

   

 תכני-ידע פדגוגי

 קביעת מטרות הוראה -
 פיתוח חשיבה מדעית -
אסטרטגיות הוראה  -

 חדשניות

מאפייני התלמיד  -
 המצוין במדעים

אסטרטגיות הוראה  -
 למצוינים במדע

 תחקירנות במדע -

פעלת מצוינים ה -
 בלמידה

סקר ספרות על  -
  מצויניםתכניות

 

 ידע פדגוגי

 תלמיד-קשר מורה -
 אפקט פיגמליון -
התנהגות פיגמליונית  -

 אמפתיה -בכיתה
 ותקשורת

 ?מצוינות מהי -
מאפייני התלמיד  -

 המצוין

  

כישורי מנהיגות 
 והובלת צוות

 מנהיגות מעצבת -
 המורה כמנהיג מעצב -

שיתוף מורים  - 
 עמיתים 

 

     כישורי ניהול

עיצוב מסגרות 
 חינוך

    

 'שנה א

 0 )25% (42 )36% (60 )37% (62 שעות 168 ה"ס
    הרצאות במדע - ידע תוכן 

 תכני-ידע פדגוגי

דגמה ה: שיעורי מדע - 
 ותרגול

סדנה לאיתור  -
 מצוינים

פעילויות להפעלת  -
 מצוינים

מסגרות שונות  -
 להפעלת מצוינים

 

 

 תלמיד-קשר מורה - ידע פדגוגי
 אינטליגנציות מרובות -

   

כישורי מנהיגות 
 בלת צוותוהו

עבודה (ניהול צוות  -  
 )עם עמיתים

הפעלת פרויקט  -
 למצוינים והצגתו 

שינוי והובלת  -
 שינוי

תקשורת  -
 בינאישית

 כישורי ניהול

בית הספר כארגון  -   
 המנהל כגורם -

 -מוביל שינוי 
, ניהול לפי יעדים

 "שווק"

עיצוב מסגרות 
 חינוך

 רב תכניתפיתוח  -  
שנתית למצוינים 

 במדע

פיתוח סדנה  -
לחדר מורים 
 והעברתה

תכנון ופיתוח של  -
מרכז בית ספרי 
 לטיפוח מצוינות

 'שנה ב

 )49% (82 )25% (42 )17% (29 )9% (15  שעות168ה "ס
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 כישורי ניהול

עבודה מול ; דרכים לטיפול בהתנגדויות לשינוי נושאים כמו הכנסת תהליכי שינוי לבית הספר ומועליםבתחום זה 

נושאים אלו מועברים בדרך כלל בסדנאות הכוללות רקע . תכנון וקידום פרויקטים בית ספריים; וות מוריםמנהל וצ

הספר את - משתתפי הקורס נדרשים ליישם במסגרת עבודתם בבית.תיאורטי והתנסות בסימולציות שונות

 .ולדווח על כך בתלקיטים שהם מגישים, העקרונות הנלמדים בסדנאות אלה

 

בנוסף למספר מטלות (יך ההכשרה למקדם מצוינות בית ספרי משולבות ארבע מטלות גדולות  בתהל:מטלות

להלן פירוט . המתייחסות למעגלי ההכשרה, שלוש מהן הן מטלות הפעלה). נקודתיות ובעלות היקף קטן יחסית

 :המשימות שניתנו בקורס

 
 'משימות בשנה א

 )כמתואר בסעיף הקודם(למידה של תלמידים מצוינים / ה התנסות בתחקירנות במדע ובטכנולוגיה כדרך הורא .1

שייבנו בקבוצת התלמידים המצוינים בהנחיית , ביצוע והערכה של תחנות למידה אינטראקטיביות, תכנון .2

 .המורה

 
 'משימות בשנה ב

 .והפעלתו") נאמני מצוינות("תכנון פעילות להפעלת תלמידים מצוינים  .3

 .צוינות הבית ספרית ותכנון של דרכי הפעלתה בשנה שלאחר מכן לקידום המתכניתפיתוח  .4
 .3.2שהפעילו המשתתפים בבתי הספר מופיע בהמשך בסעיף ) 4-2(פירוט המשימות 

 
  אה בין מודל ההכשרה הראשוני למודל העתידיוהשו 1.3

י יש דמיון רב נראה כי באופן כלל) 4טבלה (למודל ההתחלתי ) 5טבלה (בהשוואה בין מודל ההכשרה העתידי 

התפיסה השונה העומדת בבסיס המודל העתידי הכתיבה הקצאה של מקום , יחד עם זאת. בנושאי ההכשרה

כגון , ובפרט להיבטים האפקטיביים של ההוראה) (1מעגל (למדעים משמעותי יותר לתכנים הקשורים למורה 

 ).4גל מע(ולכישורים הנחוצים לקידום המערכת הבית ספרית ") אפקט פיגמליון"

 :הםההבדלים העיקריים בין שני המודלים 

 בעוד שהמודל ההתחלתי אורגן מנקודת מבט של הדרכים לפיתוח כישוריו -תפיסה הכוללת בבסיס המודל ה •

תחומי התפקוד בהם הוא יעסוק במערכת המודל העתידי תוכנן לאחר שגובשה אבחנה בין סוגי , של המורה

 . ונבנתה ההכשרה הנחוצה לכל אחד מהם

הורחבה תפיסת התפקיד של מקדם המצוינות הבית ספרי והיא כוללת עתה התייחסות למצוינות בכל תחומי  •

 .ולא רק במדעים, תהדע

מקדם (לשלישי ) מורה מדע למצוינים( המעבר בין המעגל השני –קצב ההתקדמות בין מעגלי ההכשרה  •

בעוד שבמודל ההתחלתי הדבר נעשה , רהמופיע במודל העתידי כבר בשנה הראשונה להכש) מצוינות במדעים

 .אופי המטלות שיינתנו למשתתפים על לשינוי זה השלכות גם. רק בשנה השנייה
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שאינם קשורים בהכרח ( דגש רב יותר על היבטים פדגוגיים הושם במודל העתידי' בשנה א –תכנים ופעילויות  •

אשר  מיומנויות ניהול ומנהיגות  לקידוםואסטרטגיות תכנים יטופלו בצורה מובנית'  ובשנה ב,)להוראת מדע

 .  להובלת מצוינות ברמה מערכתיתנדרשות

 .בסעיפים הבאים נתייחס לממצאים שהובילו לשינויים אלה

 

 תפיסות ודעות , עמדות .2
 תכניתתפיסות ודעות של המורים המשתתפים ב,  זה מתייחסים לעמדותבסעיףהממצאים העיקריים המוצגים 

כמו כן יוצגו מאפייני התלמיד המצוין שהתקבלו . ושל המנהלים בבתי הספר, ת בתהליך ההכשרהבנקודות זמן שונו

.  של חלק מהמורים המשתתפים המשתתפים במסגרות למצויניםלתלמידים 2007בינואר משאלון שהועבר 

עקבות הנתונים שנאספו שימשו הן לצורך עיצוב מודל ההכשרה והן לבדיקת השינויים שחלו אצל המשתתפים ב

 .תכניתהשתתפותם ב

 
 נים ומצוינותויעל מצ 2.1

  תפיסות המורים את מאפייני התלמיד המצוין 2.1.1
שאלה פתוחה שבה התבקשו להציע  (משתתפי שני המחזורים נשאלו מהם לדעתם מאפייני התלמיד המצוין

הנתונים משני  משולבים 6בטבלה ). ראה שאלון(ו ובסופה "בתחילת שנת תשס, )לפחות שלשה מאפיינים

המחזורים ובכך מתקבלת הצגה של תפיסותיהם של המורים את מאפייני התלמיד המצוין בשלוש נקודות זמן 

 בשני המחזורים היתה שונה הנזכיר כי האוכלוסיי. וסיום הקורס' תחילת שנה ב, תחילת הקורס: בתהליך ההכשרה

 ).ינת ניסיון קודם בהפעלת מצויניםלמשל מבח(

 )אחוזים בסוגריים(בכל מחזור  מורים שציינו אותה' ייני התלמיד המצוין לפי תכונה ומסמאפ : 6טבלה 

 מחזור ראשון מחזור שני

בתחילת שנה  התכונה
 ראשונה
N=20)( 

 שנה לאחר
 בקורס
N=20)( 

לאחר שנה 
 בקורס
N=12)( 

בתום שנתיים 
 בקורס
N=11)( 

 )55% (6 )58% (7 )55% (11 )70% (14 בעל מוטיבציה

 )55% (6 )42% (5 )85% (17 )70% (14 רןסק

 )55% (6 )50% (6 )30% (6 )60% (12 בעל יכולות קוגניטיביות גבוהות

 )18% (2 0 )70% (14 )55% (11 בעל התמדה בלמידה 

 )9% (1 0 )15% (3 )5% (1 לומד עצמאי

 0 )8% (1 )15% (3 )25% (5 רציני, אחראי

 )45% (5 )50% (6 )10% (2 0 תורם לחברה

 1 0 )15% (3 0 עובד בצוות

, םהיבטים קוגניטיבייל מתייחסות ,של המשתתפים) הפתוחות( נבנו מניתוח תשובותיהם אשר, הקטגוריות בטבלה

 אלה נמצאים בהלימה לתכונות התלמיד המצוין המוזכרות םמאפייני. אישיותיים וחברתיים של התלמיד המצוין
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ארבע מבין הקטגוריות הופיעו בתחילת הקורס ואילו השתיים האחרות נציין כי רק ). 'ראה פרק ב(בספרות 

 . ויתכן שניתן ליחסן להשפעת הקורס, נוספו בהמשך )"עבודה בצוות" ו"תרומה לחברה"(

משתתפי שני המחזורים ציינו בכל . ת המחקר נראה כי לא חל שינוי רב בתפיסותיהם של המורים במשך שנ,כללית

בעל יכולות קוגניטיביות "ו" סקרן", "בעל מוטיבציה"גבוהה כי התלמיד המצוין הוא שלושת המועדים בשכיחות 

ואילו קיימת עליה " יכולות קוגניטיביות"יש ירידה בשכיחות שמציינים המורים ) מחזור שני ('בתום שנה א". גבוהות

במהלך ). מחזור ראשון ('לא נצפו שינויים כאלה בתום שנה ב". והתמדה בלמידה" סקרנות"מסוימת בשכיחות של 

יש , כפי שציינו במבוא ".התמדה בלמידה"בחשיבות שייחסו המשתתפים למאפיין של עלייה מסוימת הקורס חלה 

אך יש לשער , לא ברור למי התייחסו המורים בתשובותיהם. להבחין בין תלמידים מחוננים לבין תלמידים מצטיינים

. לרוב מורי המחזור השני היה ניסיון עם תלמידים מצוינים. םשהתכוונו לתלמידים שאינם רק תלמידים מחונני

כפי שנראה בהמשך יתכן שלהערכה זו . שרובם לא מייחסים לתלמידים אלה תכונת לומד עצמאי,  העובדהתמעניינ

 . השפעה על תפיסת התפקיד של המוריםההיית

 
 ת מתוך דיווחי תלמידים בקבוצות מצוינו–מאפייני התלמיד המצוין  2.1.2

, )8נספח (פותח על ידי צוות המחקר שאלון לתלמיד המצוין , כדי לקבל תמונה על מאפייני התלמיד המצוין וצרכיו

תחומי עניין , הקריטריונים לפיהם נבחרו התלמידים להשתתף בקבוצת המצוינות: בו נבדקו הנושאים הבאים

 .ויןהתלמיד המצלגבי מאפייניו של ס ומחוצה לו ותפיסותיהם "שלהם בביה

חלקם לא קיבלו אישור . התבקשו להעביר את השאלון לקבוצת תלמידים מצוינים בבית ספרם' המורים במחזור ב

 בסופו של דבר הועבר השאלון . מהנהלת בית הספר להעברת השאלונים ולאחרים לא הייתה קבוצה מתאימה

  של קבוצת מצוינות במדעים במסגרת3- ו2000 פעלו במסגרת מצוינות 3מהן ,  תלמידים בשש קבוצות92-ל

 . שנבנתה בבית הספר

שניים מהם דומים באופיים ובשל מספרם המועט של המשיבים קובצו (שלושה בתי ספר נמצאים באזור המרכז 

 40%- בנים וכ60%-קבוצות המצוינות שנבדקו כללו כ. שניים מאזור הדרום ואחד סמוך לחיפה, )לקבוצה אחת

בין בנים ) p<0.05ברמת מובהקות ( תוך ציון הבדלים מובהקים בלבד גו בהמשךהממצאים העיקריים יוצ. בנות

  .לבנות

 

 קריטריונים לקבלה לקבוצת מצוינות

מתוך תשובותיהם . על סמך מה נבחרו להשתתף בקבוצת המצוינות) בשאלה פתוחה(התלמידים התבקשו לציין 

 : עלו שלושה קריטריונים

 שהוזכר על ידי כמחצית התלמידים, חן או בראיון קבלהשנמדד על ידי מב ,"הישגים גבוהים" •

  מהתלמידים36%הוזכר על ידי " המלצות מורים" •

 .  מהם20%-הוזכר על ידי כ" רצון התלמיד" •

 גבוה אחוז התלמידים שהזכירו כקריטריון הקובע לקבלה ,2000נמצא כי בקבוצות הפועלות במסגרת מצוינות 

מבחן הישגים וראיון , למשל(חלק מהתלמידים הזכירו צירוף של שני גורמים  ."ראיון קבלה" או "הישגים גבוהים"

 ).או מבחן הישגים ורצון של התלמיד, אישי
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 השתתפות בחוגים למצוינות בעבר

.  מפורטות תשובותיהם7ובטבלה , התלמידים התבקשו לפרט באילו חוגים למצוינות השתתפו בשנים קודמות

 .100%-לכן האחוזים חושבו מתוך כלל התלמידים ואינם מסתכמים ל, םתלמידים רבים הזכירו מספר חוגי

 

 לפי קבוצה, אחוז התלמידים שדיווחו על השתתפות בחוגים שונים למצוינות בשנים קודמות: 7טבלה 

' מס קבוצה
 חברתי ספורט מתמטיקה מדעיםתלמידים

 /מחוננים
 /פיתוח חשיבה
 מצוינות

אחר 
 /מחול/אנגלית(

 )מוסיקה
 0 31 0 0 12 31 16 'א

 12 6 0 0 59 59 17 'ב

 14 0 36 29 0 0 14 'ג

 25 7 12 0 12.5 62 16 'ד

 17 21 0 31 48 55 29 'ה

 14 14 8 51 31 45 92 כ"סה

 
מהתבוננות בטבלה ניתן לראות כי חלק משמעותי מהתלמידים המצוינים השתתפו בעבר בחוגי מתמטיקה או 

מחול או ,  הזכירו חוג אחר כגון אנגלית14%-מצוינות וכ/ פיתוח חשיבה/ ים השתתפו בחוג מחוננ14%-כ, מדעים

 .הוזכרו בשכיחות נמוכה ורק בחלק מהקבוצות") חוג מנהיגות"כגון (חוגים לספורט או בעלי אופי חברתי . מוסיקה

ת וסביר להניח שחלקם לפחו, חשוב לציין כי התלמידים התבקשו להזכיר חוגים למצוינות שבהם השתתפו

 .השתתפו גם בחוגים נוספים אשר לא הוגדרו כחוגים למצוינים

 

 הלימודים בבית הספר ובקבוצת המצוינות

למקצועות , בסעיף זה יוצג ניתוח של תשובות התלמידים לשאלות הנוגעות לזמן שהם מקדישים ללימודים

בות שבעטיין נבחרו לעיסוקיהם בשעות הפנאי ולסי, למסגרת הלמידה העדיפה בעיניהם, המועדפים עליהם

 .ם כלל גם השוואה בין בנות לבניםניתוח הממצאי. להשתתף בקבוצת המצוינות

 30%-כ, כמחצית מהתלמידים המצוינים מקדישים בין שעה לשעתיים ללימודיהם: זמן מוקדש ללימודים •

 .מקדישים יותר משעתיים) 20%-כ(מקדישים פחות משעה והיתר 

ציינו שהם ) 55%(מהמצוינים ציינו שהם אוהבים מתמטיקה ואחוז דומה  60%-כ: מקצועות לימוד מועדפים •

 ,  אוהבים מקצוע מתחום מדעי הרוח50%-כ). ניתן היה לציין מספר מקצועות(אוהבים לימודי מדעים 

 .  אוהבים אנגלית או ספורט30%-וכ

הוזכרו בשכיחות סיבות ש). 58%" (עניין"הסיבה העיקרית שהוזכרה לאהבת מקצוע לימוד מסוים הייתה 

תרומתו של המקצוע להתפתחות בעתיד /הכרה בחשיבותו, )22%(הצלחה במקצוע הלימוד : נמוכה יותר היו

 ).5%-כ(או מורה טוב ) 9%-כ(
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כשהמורה  ("תפרונטאלי מהתלמידים בחרו בלמידה 37% :המועדפת על ידי התלמידים מסגרת הלמידה •

 השיבו שהם מעדיפים ללמוד לבד 26%-וכ, וצה או בזוגות העדיפו ללמוד בקב34% ,")מלמדת את כל הכיתה

 ). לא השיבו לשאלה3%(

גם רוב . הסבירו שבדרך זו הם מבינים טוב יותר את הנלמד, כל התלמידים שציינו שהם מעדיפים ללמוד לבד

תלמידים שהעדיפו למידה .  נימקו זאת בהבנה טובה יותרתפרונטאליהתלמידים שהעדיפו למידה 

 .הפריה הדדית או היבטים חברתיים הנלווים ללמידה/הזכירו בשכיחות גבוהה תרומה, וצותקב/בזוגות

 40%-כ, חוכמתם/ מהמשיבים ציינו את יכולותיהם הגבוהות55%-כ: הסיבות להתאמתם לקבוצת מצוינות •

  ייחסו20%-רצון שלהם וכ/ ייחסו זאת למוטיבציה30%-כ, התעניינותם/סברו שהם מתאימים בגלל סקרנותם

 . תורמת/זאת להתנהגות נאותה

. לתלמידים המצוינים יש תחומי עיסוק רבים ומגוונים מעבר לשעות הלימודים: תחומי עיסוק בשעות הפנאי •

 נעזרים 50%-כ,  מהם משחקים במחשב60%-כ: משתמשים במחשב לצורך כלשהו) 93%-כ(רובם ככולם 

 ועוסקים בספורט ) 74%-כ(ם קוראים ספרים רוב. או גולשים, או משוחחים עם חברים, במחשב ללימודיהם

 .  מהם משתתפים בחוגים50%- מהמצוינים נפגשים עם חברים וכ60%-כ, כמו כן). 65%-כ(

 . מהמצוינים סבורים שעל מצוינים לעזור לתלמידים אחרים70%-כ: עזרה לחברים •

 שאיפות לעתיד

 מהמצוינים הזכירו שירצו ללמוד 20%-כ.  לא השיבו לשאלה מה ירצו ללמוד בעתיד30%-כ: תחום לימודים •

 רוצים ללמוד רפואה 15%-כ , רוצים ללמוד מקצוע מתחום מדעי הרוח והחברה20%-כ, בעתיד מקצוע מדעי

ובנות מזכירות מקצועות , בנים מעדיפים ללמוד מחשבים יותר מבנות. ואחוז דומה הזכירו לימודי אמנות

 .הבדלים אילו הינם מובהקים. ר מבניםמתחום האמנות ומתחום מדעי הרוח והחברה יות

 ציינו 20%-כ,  מהתלמידים המצוינים אמרו שעדיין אינם יודעים במה ירצו לעסוק בעתיד40%-כ: תעסוקה •

 רוצים לעסוק במקצוע 15%-כ, )פסיכולוגיה או מנהל עסקים, כגון כלכלה(מקצוע מתחום מדעי הרוח והחברה 

 . בתחום המחשב7%-ם לעסוק ברפואה וכ רוצי10%-כ) זמרה, משחק(מתחום האמנות 
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 "מקדם המצוינות הבית ספרית"תפקידיו של  2.2
 היה להבהיר ולהגדיר אחד מיעדי ההכשרה המרכזיים, חדש במערכת החינוך" מקדם המצוינות"מכיוון שתפקיד 

של המשתלמים ולסייע להם בבניית כלים להרחיב את תפיסת התפקיד , את המרכיבים השונים הכלולים בו

בסעיף זה נציג ממצאים לגבי תפיסת התפקיד של המשתלמים בתחילת המחקר .  לביצוע התפקידמתאימים

 . ובסופו

 

  של המורה בהוראת מצויניםתפקידותפיסת  2.2.1
. ת מצויניםתפקידיו של המורה בהוראמה הם ) בשאלה פתוחה( נשאלו משתתפי שני המחזורים ו"תשסבתחילת 

 . מופיעים ההיבטים העיקריים של התפקיד כפי שעלו מדברי המשתתפים8בטבלה 

 

 )אחוזים בסוגריים( תפקידיו של המורה בכיתת המצוינות: 8טבלה 

 ההיבט
 'מחזור ב

 )'תחילת שנה א(
N=20 

 'מחזור א
 )'תחילת שנה ב(

N=8 

 0 )35% (7 להעשיר בידע

 )50%( 4 )30% (6 להוביל, לעצב, להנחות

 )12% (1 )35% (7 להקנות כלי חשיבה

 )62% (5 )65% (13 )מוטיבציה, לעורר סקרנות ללמידה(לאתגר 

 )37%( 3 )25% (5 לעודד היבטים חברתיים ומוסריים

 

 לסיכום
בעלי מגוון, המתקבל מסקר זה הוא של תלמידים המודעים ליכולותיהם  התלמידים המצויניםפרופיל –

אינםרובם . החברתי המכירים בחשיבות ההיבט ,)לאו דווקא מדעים ( ותחומי עיסוק רביםתהתעניינויו

,הספר-לגבי שיטות הוראה בביתלתלמידים העדפות שונות . ם ביוםימשקיעים בלימודים יותר משעתי

הבדלים בין בנים לבנות נמצאו. ובחירת מקצוע עתידי אינה מהווה גורם כבד משקל בבחירת עיסוקיהם

יותר מחשבים(מקצוע עתידי ובבחירת )  מול הצלחה בהתאמהןעניי(בסיבות להתאמה לקבוצת המצוינות 

 .)לעומת יותר מדעי הרוח והחברה ואמנות בהתאמה

יכולות:  לגבי מאפיינים עיקריים של התלמיד המצויןקיימת הסכמה בין מורים למצוינות לבין תלמידיהם –

 .עניין ומוטיבציה, סקרנות, קוגניטיביות גבוהות
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מתוך הטבלה עולה כי משתתפי שני המחזורים הזכירו בשכיחות הגבוהה ביותר שעל המורה למצוינים לעורר 

 עובדה זו נמצאת בהלימה לדגש ששמים התלמידים על העניין כגורם .טיבציה ללמידה סקרנות ומובתלמידים

הידע לא העשרת . ולדברי המורים שציינו את תכונת הסקרנות כמאפיינת מצוינים, להשתתפות בקבוצת מצוינות

  .' על ידי כשליש ממשתתפי שנה אההוזכרו'  כלל אצל משתתפי שנה בההוזכר

, מאידך. עט מורים ציינו את תכונת הלומד העצמאי כתכונה המאפיינת את הלומד המצויןרק מ, כפי שראינו לעיל

ניתן להסיק מכאן כי ". אתגור התלמידים"ולנושא של " להקניית כלי חשיבה"בתיאור התפקיד הם מייחסים חשיבות 

 .המורים מכירים בצורך להכשיר את התלמיד המצוין כלומד עצמאי

 
 ספרית-מקדם מצוינות ביתשל  ותפיסת תפקיד 2.2.2

הראיון היה . 'של מחזור ב'  נערכו ראיונות למשתתפי שנה א, 2006פברואר -בחודשים ינואר, ו"באמצע שנת תשס

כאן יובאו הממצאים הנוגעים . הראיונות הוקלטו ותועתקו.  דקות20-15-חצי מובנה ונמשך עם כל מרואיין כ

ניתן לזהות הבדלים בתפיסת תפקיד אלה איונות ימתוך ר. לתפיסת התפקיד ולקשיים שאותם צפו המשתתפים

 : התפקוד במודל ההכשרהתחומי לפי ואלו מוצגים, על ידי מורים שוניםמקדם המצוינות 

ענו כי במסגרת תפקידם כמקדמי מצוינות ) 45%( מהמורים המרואיינים 9 – קידום התלמידים המצוינים •

באופן כללי אני רוצה לטפח את " :ה אחת המשתתפותכפי שציינ,  בלבדברצונם לטפח את המצוינים

 ".לתת להם מקום מכובד, חומי הדעתהמצוינים בכל ת

ילה ענו כי ברצונם לטפח תח) 25%(מורים  5 – קידום תלמידים מצוינים ותלמידים אחרים בכיתת המדעים •

 למידיםת לאתר":  כפי שעולה מהציטוט הבא, בכיתת המצויניםמצוינים ובהמשך לטפח מצוינות

, שימצאו ביטוי לסקרנות שלהם בתחומי המדעים בעיקר, לנסות ולגרות אותם, מתעניינים

 ".שיקרינו על האחרים ובשלב הבא שכולם יהיו מצוינים

 .ענו כי ברצונם לטפח מצוינות באופן כללי) 30%(נותרים המורים ה ששת - קידום מצוינות בבית הספר •

 
מובילים כשליש מהמורים רואים את תפקידם כרק ) מחצית השנה הראשונהב(ניתן לומר כי בשלב זה של הקורס 

 .מצוינות במערכת הבית ספריתאת ה

 

 במילוי התפקיד של מקדם מצוינותצפויים קשיים 

, צפו המשתתפים קשיים במילוי תפקידו של מקדם המצוינות) במחצית השנה הראשונה(כבר בשלב מוקדם זה 

 : הוזכרו ההיבטים הבאים.ו בהפעלות בית ספריות במסגרת הקורסלמרות שבינתיים עדיין לא התנס

צפו קושי בשכנוע המורים האחרים לקדם את ) 45%( מהמרואיינים 9 - שיתוף פעולה מצידם של מורים אחרים

 פחות פתוחים להשקעה" וכן ,"הם נרתעים מסימון ילדים כלפי מעלה"כי , המצוינות הבית ספרית

 ".סביב חידושים

מערכת שעות , תקציב(ציינו קשיים כגון מחסור במשאבים ) 40%(  מהמרואיינים8 - רגוניים ומנהלייםקשיים א

  .)ומעבדות מתאימות
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אימון  קשה יהיה לרכוש את "כמו, ציינו קושי בקשרים עם ההנהלה) 15% (3 - קשר עם הנהלת בית הספר

 ".לקבל גיבוי ותמיכה של צוות הניהול" או ,"תכניתההנהלה ל

 
ו ובסופה מהו תפקידו של מקדם המצוינות הבית "שתתפים בשני המחזורים נשאלו בשאלון בתחילת שנת תשסהמ

 בשנת תכניתבסוף ה, שאלון זה הועבר למשתתפי המחזור השני גם לאחר תום המחקר. )שאלה פתוחה (ספרית

יד של מקדם המצוינות  למרכיבי התפקנותחו בהתאםלשאלה פתוחה זו משני המחזורים תשובות המורים . ז"תשס

 . שהוצגו בפרק המבוא

 : מתוך הטבלה עולה כי. שהתקבלו בסוף השנה מבוגרי שני המחזוריםהתוצאות מוצגות 9בטבלה 

 הצבת המצוינות על סדר היום הבית ספרי מודגשת כתפקיד מרכזי על ידי בוגרי שני המחזורים •

 את מרכיב ההדרכה של מורים אחרים בבית  בוגרי המחזור השני מדגישים יותר מבוגרי המחזור הראשון •

 הספר
  למצויניםתכניותכמחצית הבוגרים של שני המחזורים מזכירים בנייתן של  •
סביר להניח שתפקיד זה אינו עומד בפני עצמו אלא מובלע כפרט , איתור תלמידים מצוינים כמעט לא הוזכר •

 ממשתתפי המחזור השני הזכירו 30%, מעניין להזכיר כאן שבתחילת השנה. בנושאים אחרים שהוזכרו

 .כאחד מתפקידי מקדם המצוינות" איתור ומיון תלמידים"
 

 לפי מחזור, בתום הקורסהתפלגות תשובותיהם של המשתתפים על תפקידי מקדם המצוינות הבית ספרי : 9טבלה 

 )אחוזים בסוגריים(
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 התפקיד
 

 מחזור שני
N=13 

 מחזור ראשון
N=11 

הצבת נושא המצוינות על סדר 
 היום הבית ספרי

11) 85%( 7) 64%( 

 )9% (1 )8% (1 איתור תלמידים מצוינים

,  חינוכיות למצויניםתכניותבניית 
 הובלת יוזמות

7) 54%( 6) 54%( 

מסגרות להפעלת מצוינים לכלל 
 התלמידים

6) 46%( 6) 54%( 

אחריות להתפתחות של המורים 
 ת מוריםהדרכ/בתחום המצוינות

9) 69%( 5) 45%( 
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 תפיסות מנהלים את תפקידו של מקדם המצוינות  2.2.3
בקורס נשאלו מיהו לדעתם מקדם מצוינות ) מחזור שני ('מנהלי בתי הספר שמהם באו המשתתפים של שנה א

 :מתוך דברי שמונה המנהלים שרואיינו עלו הנקודות הבאות. מוצלח

תיארו , )4- ו3מעגלים (התייחסו בתשובותיהם להיבטים מערכתיים ) 75%(ה מנהלים שיש: תפיסה מערכתית •

 .מחפש מקורות מימון ועובד מול הורים וקהילה, תכניותמקדם מצוינות מוצלח כמי שיוזם ומקדם 

להנחות , הזכירו שעל מקדם המצוינות לעבוד מול מורים אחרים) 50%(ארבעה מנהלים : סמכות מקצועית •

 . שייזוםתכניותעילם באותם ולהפ

לגרור את ", ציינו כי מקדם המצוינות אמור לעבוד עם ההנהלה) 37%(שלושה מנהלים : מעמד בבית הספר •

 . ובתקשורת מלאה עמו"להיות יד ימינו של המנהל" או "המנהל קדימה

ם  מהמנהלים לא הזכיר תחומי דעת שבהם אמור לפעול מקדאף אחד: התייחסות לתחומי דעת ספציפיים •

 .מצוינות מוצלח

 .כל היתר דיברו על היבטים כלליים יותר,  הזכיר מרכיב ספציפי זהמנהל אחד בלבד –יתור וזיהוי מצוינים א •

 
 

 לסיכום
מקדם"התפקיד של בתחילת ההכשרה נתפס כי מן כאשר משלבים את הממצאים מהמקורות השונים מסת

 מורים שונים התייחסו להיבטים שונים שלוכי,  על ידי חלק ניכר מהמשתתפים בצורה חלקית"המצוינות

נראה כי כשני שליש מהמורים ראו בתחילה את עיקר התפקיד בקידום התלמידים, בפרט. התפקיד

חלק מהמורים מציינים. התמקד בתלמידים אלה" צוינותקידום מ"המצוינים וייתכן שהפירוש הראשוני של 

הנושא של.  כקידום מורים אחרים להוראת תלמידים מצוינים–את ההיבט של קידום מצוינות בבית הספר 

 . קיים במידה מועטה אצל המורים בתחילת הדרך" ספרית-מצוינות בית"

נציין. וד מול מורים אחרים ובמערכתשהתמקדו בעיקר בתפק, צפו קשיים בביצוע התפקידהמורים מרבית 

 . לרוב המנהלים שרואיינו היו ציפיות להפעלה מערכתית נרחבתכי 

מרכיבים העוסקים בקידום המצוינות'  של מחזור ב ההכשרהתכניתחוזקו ב הוקדמו ו,ממצאים אלולאור 

ניהול לפי, ית הספרובעיקר אלו המתייחסים לכישורי מנהיגות וניהול כמו הכנסת שינוי לב, הבית ספרית

 . והנהגת מורים עמיתים יעדים

ניכר שינוי)  של המחזור השני'וסיום שנה א, סיום הקורס במחזור הראשון(ו "לפי הממצאים של שנת תשס

רובם הדגישו בגדר תפקידם הן. במיוחד בקרב משתלמי המחזור השני, בולט בהרחבת תפיסת התפקיד

והן את אחריותם, של כלל התלמידים על סדר היום הבית ספריאת הצבת נושא המצוינים והמצוינות 

מצביעים על) של המחזור השני' סיום שנה ב(ז "שנת תשסמהממצאים . להדרכת שאר המורים בנושא זה

  .כך שהשינוי נשמר לאורך זמן
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 דעות המשתתפים על הקורס 2.3

 המחקר שני המחזורים על היבטים שונים של הקורס נאספו מספר פעמים לאורך שנתב םמשתתפיהדעותיהם של 

על מנת . תוכן בשיחות מזדמנות בלתי פורמאליו, ראיונות ושיחות קבוצתיות, באמצעות שאלוני משוב) ו"תשס(

בהתאם להתקדמות , משני המחזורים, לתת תמונה מלאה יוצגו הממצאים שנאספו בשלבים שונים של הקורס

הרצון שהביעו ממרכיבים שונים של ומידת שביעות , צרכים שהעלו המורים :הקורס ולפי שני היבטים מרכזיים

להסיק מסקנות לגבי ההיבטים אותם יש לחזק , כחוקרים, הממצאים לגבי כל אחת מהשנים אפשרו לנו. הקורס

 .בקורס כמכלול

 
 צרכים שהועלו על ידי המשתלמים 2.3.1

 אמצע השנה הראשונה

 המשתלמים נשאלו 2006פברואר -ארבינו) מחזור שני(' עם כל אחד ממשתתפי שנה אשנערכו אישיים בראיונות 

הנקודות העיקריות . מהם הכלים שהם מבקשים לקבל בקורס לצורך תפקידם כמקדמי מצוינות בבית הספר

 :הוזכרוש

ציינו כי הם זקוקים לכלים פדגוגיים לעבודה עם מצוינים ) 45%( מורים 9: כלים פדגוגיים לעבודה עם מצוינים •

כדברי אחת .  ידע תיאורטי בנושא המצוינות ופסיכולוגיה של ילדים מצוינים,דרכי חשיבה, כגון אפיונים שלהם

איך הראש , במה הם שונים מאחרים מבחינת החשיבה, אני רוצה לדעת אפיונים": המשתתפות

 ".איך הם מנתחים דברים, איך הם מסתכלים על דברים. שלהם עובד

יות מתאימות לעבודה עם מצוינים או עזרה ביקשו לקבל תכנ) 25%( מורים 5:  למצויניםתכניותהצעות ל •

 שתהייה). נושאים(שיאמרו לי מה ללמד ", אחת המשתתפות אמרה למשל.  כאלהתכניותבבניית 

שיתנו לי את השלד ואז . זה נושא רחב, אם אני לוקחת אסטרונומיה אז מה ללמד. תכנית

 ".משהו להיאחז בו בהתחלה, אני יכולה לפתח לבד

כפי שניתן לראות בציטוט , ביקשו כלים ושיטות להתגבר על התנגדויות) 25%( מורים 5: כישורי מנהיגות •

איך להתגבר , לא מקלה, המערכת נוקשה... באילו דרכים לגשת למורים ולעשות זאת" :הבא

  ..."על ההתנגדויות האלה

 .ויות מורים ביקשו לקבל ליווי מקצועי וייעוץ בזמן ביצוע הפעיל2: ליווי מקצועי של ההפעלה •

להלן עיקרי הדברים . נשאלו המורים אם רכשו בקורס עד כה כלים לצורך עבודתם כמקדמי מצוינותהראיון בהמשך 

 :שעלו

 חלק מהמורים טענו כי הם לא :חוסר בהירות לגבי מהות התפקיד •

כדברי . וכי התפקיד של מקדם מצוינות עדיין לא נהיר להם, קיבלו כלים לתפקידם כמקדם מצוינות בית ספרית

עד היום אני לא . קיבלתי כלים לתפקידי כמקדם מצוינות בכלל לא": אחת המשתתפות

בגלל שהמנהלת ויתר הנוגעים בדבר , לא הגדירו לי אותו וזה מלחיץ, מבינה את התפקיד
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. מצפים שאבוא ואספר להם מה אני עושה ולמה אני שם ואני לא בדיוק יודעת למה אני שם

הציפיות שאמרו לנו שזו המטרה של הקורס לבין המטרה ול בין  הרושם שיש פער גדיש לי

 ".של מה שאנו עושים בפועל

את המצוינות באינטראקציה עם מורים " למכור"חלק ציינו שלמדו בקורס איך : שיווק הנושא בבית הספר •

וכלים , קיבלתי את החשיפה לחשיבות מקדם המצוינות"ש, למשל, אחת המשתתפות ציינה. אחרים

 ".ושיטות חסרות לי מיומנויות, יים בלבד לגבי הנושא של מקדם מצוינותראשונ

אחת המשתתפות . המורים ביקשו להוסיף הרצאות העשרה כדי לתגבר את ההיבט המדעי: העשרה במדע •

ושיהיו  , לתוכן-רוצה הרצאות העשרה שיהיו מקושרות לנושא המצוינות"למשל ציינה שהיא 

". עומק לתת ,מאמרים בנושא, ה חומר רקע לקריאהלקבל אולי לפני הרצא. מעמיקות

 ".מיומנויות להעביר את הידע המדעי, אני צריכה לרכוש עוד ידע מדעי"אחרת אמרה ש

 

 

 סוף השנה הראשונה

ראה (' לציין כלים נוספים שירצו לקבל בשנה ב) מחזור שני(' פתוחה בשאלון המסכם התבקשו מסיימי שנה אבשאלה 

 ).12הסיכום המלא מובא בנספח ( מוצגת השכיחות בה הוזכרו כלים שונים 10בטבלה  ).7נספח 

 

  )(N=20לקבל בהמשך הקורס ) מחזור שני(' כלים נוספים שביקשו משתתפי שנה א: 10טבלה 
 )אחוזים בסוגריים(

 מחזור שני תשובה
 )'סוף שנה א(

 )40% (8 כלים ליצירת שינוי

 )35% (7 ם והנהלהכלים לטיפול בהתנגדויות צפויות של מורי

 )25% (5 )ארגוניים/ כלים ניהוליים(כלים להצגת התפקיד 

 )15% (3 )מצוינות במקצועות הומניים, רעיונות לפעולות עם מצוינים(כלים פדגוגיים 

 

שניתן לייחסם להפעלת , רוב המשתתפים ביקשו לקבל בשנה השנייה כלים בתחומי פסיכולוגיה ארגונית וניהול

בודדים התייחסו להוראה בכיתה וביקשו לקבל כלים פדגוגיים או חיזוק ).  במודל4 ו 3מעגלים ( ספרית מצוינות בית

 ).2- ו1מעגלים (בידע מדעי 
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 מידת שביעות הרצון מהקורס במועדים שונים 2.3.2
 אמצע שנה ראשונה

הם , )5ראה נספח  (2006בינואר  )מחזור שני ('מי שנה אלמשתלידי צוות הקורס -עלבשאלון משוב קצר שהועבר 

בטבלה . מידת הרלוונטיות להוראה ולתפקיד המקדם של כל אחד מהנושאים שהועברול  וכןנשאלו למידת העניין

 הערכות המורים בשלושת ,באופן כללי. כפי שהועברו אלינו,  מפורטים הממוצעים לכל אחד מההיבטים11

 ".אפקט פיגמליון"במיוחד בלטה שביעות הרצון הגבוהה מהפעילויות שנעשו בנושא . ההיבטים היו גבוהות

שבו הוצגו שיעורי " שיעור מדע"לדוגמה ". הרלוונטיות"ו" העניין"ניתן לראות כי לא תמיד קיימת הלימה בין מידת 

,  כרלוונטית לתפקיד סדנת המיון נתפסה–ובדומה . אם כי כפחות מעניין, נתפס כרלוונטי להוראה, מדע למצוינים

 .אם כי פחות מעניינת

 ) שנימחזור(' מידת העניין והרלוונטיות של נושאי הקורס בשנה א: 11טבלה 

 )N=20()  במידה רבה– 3 כלל לא ועד – 1בסולם מ (ממוצעי תשובות 

 מידת העניין 
מידת 

הרלוונטיות 
 להוראה

מידת 
הרלוונטיות 
 לתפקיד

 3.0 3.0 3.0 " אפקט פיגמליון"
 2.6 2.8 2.6 )מטלה( קריאת מאמרים בנושא מצוינות 

 2.3 2.3 2.6 התפתחות תאי גזע 
 2.5 2.6 2.2  ןתהליכי זיכרו

 2.6 2.2 2.1  מכון סאלד -סדנת מיון 
 2.4 2.7 2.1 שיעור מדע 

 

המונח את  את משמעות התפקיד והפנימוממצאים אלה מחזקים את המסקנה כי בתחילת הקורס המורים לא 

הביעו רצון לקבל בעיקר כלים לעבודה לקידום התלמיד הם בשאלונים והן בריאיונות הן ". מצוינות בית ספרית"

 ! לא ביקש כלים לקידום מצוינות בית ספריתמעניין לציין כי אף אחד מהמורים. המצוין

 לסיכום
 הוראת המשתלמים צרכים ובקשות הקשורים להיבטים פדגוגיים שלהעלוקורס באמצע השנה הראשונה ב

כברהוחלט לחזק ממצאים אלו בעקבות  .וכן הביעו צורך בהבהרת התפקיד ובכלים להפעלתו, מצוינים

 :ובעיקר את הבאים, קורס מספר מרכיביםב' מאמצע שנה א

  מאפייני התלמיד המצוין •

 אסטרטגיות הוראה לתלמידים בכיתת מצוינות •

 .תפקידי המורה מקדם המצוינות •

 בסוף השנה הובילו לחיזוק היבטים אלהובלת שינוי ולעבודה מול מורים והנהלהבקשותיהם לקבלת כלים לה

 ).16טבלה (ואכן הדבר בא לידי ביטוי בדיווחיהם בתום הקורס , בשנה השנייה לקורס
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 סוף שנה ראשונה

מה בשנה הראשונה ) תוחהבשאלה פ(נשאלו המשתתפים ) 7המופיע בנספח (' בשאלון המסכם בסוף שנה א

 . מוצגים מרכיבי התכנית והשכיחות בה הוזכרו12בטבלה . הכשיר אותם לתפקיד מקדם המצוינות

 כתורמים  של המחזור השני בתום השנה הראשונה שהוזכרו על ידי המשתתפיםתכניתמרכיבי ה: 12טבלה 
 )אחוזים בסוגריים(" מקדם מצוינות"להכשרה לתפקיד 

 מרכיב
 מחזור שני 

 'שנה אסוף 
N=20)( 

 )70% (14 ניהול, שיווק, פיגמליון: פעילויות בנושאים
 )45% (9 הרצאות בנושא מנהיגות מעצבת

 )25%( 5  בית ספרית תכניתהתנסות בהפעלת 
 )15% (3 המפגש עם עמיתים בקורס

מפגשים עם מנהלי העמותה , מנהיגות(שילוב הנושאים : כללי
כל מה / ושאים שוניםהכרת נ)/ ושיחות על התפקיד

 רקע עיוני/שקיבלנו
3) 15%( 

 )5% (1 תמיכה ממנחי הקורס 

כחלק " מנהיגות מעצבת"ו" אפקט פיגמליון"הזכירו את הפעילויות סביב ' רוב מסיימי שנה אמתוך הטבלה נראה כי 

 בבתי הספר  כמו ההפעלות שעשו,בשכיחות נמוכה יותר הוזכרו מרכיבים אחרים. משמעותי של ההכשרה לתפקיד

  .והמפגש עם עמיתים

טבלה ב.  באיזו מידה קידם אותם הקורס בתחומים שונים)בשאלה סגורה(לציין התבקשו המשתתפים , בנוסף לכך

תרומת מייצגת את דעות המורים על ניתן להתייחס לשאלה זו כ, באופן כללי . מוצגים ממוצעי תשובותיהם13

 .הקורס בתחומים שונים

 ממוצעים וסטיות – בתחומים שונים )מחזור שני(' ידה קידם הקורס את משתתפי שנה אבאיזו מ: 13ה טבל
 תקן

 ) במידה רבה– 4 כלל לא ועד – 1-בסולם מ(

 מחזור שני
 )'שנה א(

N=20 תחום 

 סטיית תקן ממוצע

 0.3 3.9 היכרות עם מאפייני המנהיגות המעצבת
 0.3 3.8 לתלמידיםהיכרות עם אסטרטגיות לחיזוק הקשר הרגשי בין מורה 

 0.8 3.4 רעיונות לפעילויות עם תלמידים מצוינים
 0.7 3.5 היכרות עם מאפייני התלמיד המצוין 

 0.8 3.3 היכרות עם דרכים להפעלת מצוינים לטובת כלל התלמידים
 0.9 3.2 היכרות עם דרכי הוראה במסגרות מצוינות

 0.9 2.9 התנסות בדרכי הוראה חדשות
 0.6 2.4 העשרה במדע
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 :מתוך הטבלה עולה כי

התנסות "ו" העשרה במדע"להוציא , )3.9 – ל 3.2בין  (הממוצעים שהתקבלו הינם גבוהים ברוב התחומים •

 ".בדרכי הוראה חדשות

היכרות עם דרכים לחיזוק "ו" היכרות עם מאפייני המנהיגות המעצבת"שני התחומים הבולטים ביותר הם  •

 ".אפקט פיגמליון"לשקשורים מאד , "הקשר הרגשי

 

 אמצע השנה השנייה

, שאלון משוב קצר בו נבדקו מידת הענייןידי צוות הקורס -על הועבר באמצע השנה השנייה של המחזור הראשון

. מידת הרלוונטיות להוראה ומידת הרלוונטיות לתפקיד מקדם המצוינות לגבי הפעילויות שנערכו עד לאותו מועד

, 4-1נעיר כי הממוצעים בטבלה זו הם בהתאם לסולם הדירוג . 14יעים בטבלה שהועברו אלינו מופהממוצעים 

 . 3-1דומה הממוצעים הם לפי סולם הדירוג של ) 'המציגה תוצאות משוב דומה שהועבר בשנה א (11ואילו בטבלה 

 
 )מחזור ראשון(' מידת העניין והרלוונטיות של נושאי הקורס בשנה ב: 14טבלה 

 )N=11()  במידה רבה מאד– 4 כלל לא ועד – 1-מם בסול(ממוצעי תשובות 

 
 מידת העניין

מידת 
הרלוונטיות 
 להוראה

מידת 
הרלוונטיות 
 לתפקיד

 3.0 2.8 4.0 'ס א"ביקור בבי

 2.8 3.0 3.8 'ס ב"ביקור בבי

 3.6 3.4 3.8 מפגשים על תהליכי שינוי 

 3.5 3.5 3.6 ניהול פרויקטים על פי תוצאות 

 2.9 3.3 3.5  סאלד  מכון-סדנת מיון 

 3.6 3.6 3.3 שיעור מדע 

 2.9 3.1 2.7 מצויניםפרויקט עבודה עם תלמידים 

 3.0 2.2 2.3 התפתחות תאי גזע 

 1.7 2.0 2.3 תהליכי זיכרון 

 
 :מתוך הטבלה עולה כי

 ).3.0מעל (רוב הפעילויות שנערכו עד למועד העברת המשוב זכו לציון ממוצע גבוה  •

ררו ביקורים שנערכו בבתי הספר וכן נושאים שעסקו בהובלת תהליכי שינוי ובניהול פרויקטים עניין מיוחד עו •

באותה עת היו המשתתפים עסוקים בהפעלות בית ספריות וחלקם ציינו את הרלוונטיות של . לפי יעדים

 ).ודכלים למיון מצוינים וע, כגון התמודדות עם התנגדויות(הנושאים בקורס למה שמתרחש בבתי הספר 
 .קיבלו שתי הרצאות ההעשרה ציון ממוצע נמוך יחסית •

 
 בתום השנה השנייה

 מה בקורס הכשיר אותם לתפקיד מקדם )בשאלה פתוחה(בתום הקורס נשאלו המחזור הראשון  משתתפי

 . מוצגות התשובות שהתקבלו15ובטבלה , המצוינות
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 "מקדם מצוינות"קיד  המשתתפים כתורמים להכשרה לתפשהזכירו תכניתמרכיבי ה: 15טבלה 
 )אחוזים בסוגריים(

 התשובה
 מחזור ראשון 

 'שנה בסוף 
N=11)( 

 )64% (7  בית ספרית תכניתהתנסות בהפעלת 
 )55% (6 ניהול, שיווק, פיגמליון: פעילויות בנושאים

 )36% (4 המפגש עם עמיתים בקורס
 )36%( 4 דרכי הוראה חדשות/רעיונות/פעילויות/מסגרות/היכרות עם דרכים

 )36% (4 תמיכה ממנחי הקורס 
מפגשים עם מנהלי העמותה ושיחות , מנהיגות(שילוב הנושאים : כללי

 )18% (2 רקע עיוני/כל מה שקיבלנו/ הכרת נושאים שונים)/ על התפקיד

 :מתוך הטבלה נראה כי

חלק ממטלות הפעילויות שהפעילו בבתי הספר כ:  הזכירו בתשובותיהם שני מרכיבים עיקרייםהמשתלמים •

 . והמפגשים שעסקו בניהול ושיווק, הקורס

  .הוזכרה תרומתם של העמיתים בקורס ושל צוות המנחים •

 ).14טבלה (ממצאים אלה נמצאים בהלימה עם התשובות במשוב אמצע השנה 

 

 16בטבלה ו ,לדרג באיזו מידה קידם אותם הקורס בתחומים שוניםבוגרי שני המחזורים התבקשו בתום הקורס 

ניתן להתייחס לשאלה זו כמייצגת את דעות המורים על תרומת הקורס , באופן כללי .מוצגים ממוצעי תשובותיהם

 .בתחומים שונים
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  ממוצעים וסטיות תקן– באיזו מידה קידם הקורס את המשתתפים בתחומים שונים: 16טבלה 
 ) במידה רבה– 4 כלל לא ועד – 1-בסולם מ(

 מחזור ראשון
 )'שנה ב(

N=11 

 שנימחזור 
 )'שנה ב(

N=13 תחום 

 סטיית תקן ממוצע סטיית תקן ממוצע

 0 4.0 0.3 3.9 היכרות עם מאפייני המנהיגות המעצבת
 למצוינות בית תכניותהיכרות עם כלים לתכנון של פרויקטים ו

 0.4 3.8 0 4.0 ספרית

 0.9 3.6 0.5 3.6 היכרות עם אסטרטגיות לחיזוק הקשר הרגשי בין מורה לתלמידים
 0.5 3.8 0.4 3.8 רעיונות לפעילויות עם תלמידים מצוינים

 0.3 3.9 0.6 3.6 היכרות עם מאפייני התלמיד המצוין 
 0.8 3.4 0.4 3.8 היכרות עם דרכים להפעלת מצוינים לטובת כלל התלמידים

 0.5 3.8 0.7 3.5 היכרות עם דרכי הוראה במסגרות מצוינות
 0.8 3.4 0.5 3.5 התנסות בדרכי הוראה חדשות

 0.4 3.8 0.5 3.6  למצוינותתכניות" שיווק"דרכים ל
 0.5 3.4 0.7 3.4 דרכים להערכת הפעילות בתחום המצוינות הבית ספרית

 0.5 3.4 0.7 3.1  עם עמיתים לקידום המצוינות הבית ספריתדרכי עבודה
 0.3 3.8 0.8 3.0 דרכים ליצירת קשר עם גורמים בהנהלת בית הספר 

 0.7 2.8 1.0 3.1 העשרה במדע
 

 : עולה כי16מתוך טבלה 

 . ודומים בשני המחזוריםגבוהיםהממוצעים רוב התחומים ב •

 .ואכן לפי תכנית הקורס לא היו פעילויות רבות בנושא זה, נמוך יחסית בשני המחזורים" העשרה מדעית"תחום ה •

עבודה עם עמיתים לקידום המצוינות הבית דרכי "ב הממוצעים: בשני תחומים קיים הבדל בין שני המחזורים •

היו נמוכים מאחרים בסוף המחזור הראשון וגבוהים בסוף "  עם הנהלת בית הספרדרכים ליצירת קשר"וב" ספרית

 . ממצא זה משקף את הדגש הרב שניתן במחזור השני לשני נושאים אלה.המחזור השני

מובא סיכום שנעשה על ' א13 בנספח .המחזור השנישל '  מובא תמלול של שיחת הסיכום בסוף שנה ב13בנספח 

 .על סמך השאלון המסכם שמילאו המשתתפים במפגש הסיום, ידי אחד ממובילי הקורס לגבי המחזור השני
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 השפעות במערכת הבית ספרית .3
נתאר את ההפעלות של :  בקורסבפרק זה נבחן את השינויים שחלו בבתי הספר בתקופה שבה השתתפו המורים

המורים בבתי הספר בתחום המצוינות במדעים והמצוינות הבית ספרית ואת השפעת הפעילות בבתי הספר על 

 .תלמידים מצוינים ואחרים

 

 הספר בנושא- בבתימצב המצוינותה 3.1
 הספר שלהם ו התבקשו המורים לתאר אילו מסגרות לימודיות מוצעות בבתי"בשאלון רקע בתחילת שנת תשס

כדי לקבל תמונה , כל זאת. מהן מטרותיהן וכיצד נבחרו התלמידים המשתתפים בכל אחת מהן, בתחום המצוינות

מורי המחזור הראשון סיימו באותה עת שנת הכשרה בקורס , כאמור. על המצב בתחום המצוינות הבית ספרית

ון נתבקשו לפרט גם מה היה המצב בבית מורי המחזור הראש. ואילו מורי המחזור השני היו בתחילת ההכשרה

 ).ה"בתשס(הספר בתחום המצוינות בהיותם בתחילת הקורס 

מבחינת מספר המסגרות לקידום , להלן פירוט המצב בבתי הספר של משתתפי הקורס משני המחזורים הראשונים

 .המצוינות שמוצעות בהם ואפיונן

 

 לסיכום

 שביעות רצון
נראה כי שביעות רצונם של המשתלמים בסוף השנה הראשונה מעידה על כך שהושגו מטרות ההכשרה -

 .ן מענה לצרכים שהביעו בריאיונות באמצע השנהונית

שכן הנושא נעשה יותר, של הקורס' הוחלט שסדנת המיון תינתן להבא בשנה בלאור הדעות שהביעו  -

 .רלוונטי כאשר הדגש מושם על ההיערכות הבית ספרית

אשנציין כאן כי חלק מהנקודות שהמשתתפים הזכירו כחסרות בשלבים שונים של הקורס תוכננו מר -

 .נקודות אלו לא שונו גם במודל העתידי. ובאופן טבעי נענו מאוחר יותר בקורס, להמשך הקורס

 תרומה
דעות המשתלמים על תרומת הקורס באמצע השנה ובסופה מצביעים על חשיבות ההתנסות בהפעלה -

םבמיוחד חשו בתרומה בתחומי. בגיבוש תפיסת התפקיד וברכישת כלים לעבודה במערכת הבית ספרית

 :הבאים

 . מהות ודרכים לקידום–ספרית -היבטים הקשורים למצוינות בית –

 . הספר-אסטרטגיות לעבודתו של מקדם מצוינות מול הנהלת בית –

 .ספרית- עבודה עם מורים עמיתים לקידום מצוינות ביתתכנון –

 ממש שאלה לא היומשוםייתכן  ,יים מדעלתכניםהקשורים המשתתפים לא חשו בתרומה גבוהה בהיבטים 

בהכשרהישארו יהיבטים אלה לדעתנו חשוב ש, בכל זאת. וניתנו במינון נמוך מאידך, חדשים עבורם מחד

החידושיםהעתידית את להדגיש מאמץ שייבחרווייעשה .בנושאים
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 מסגרות למצוינות בבתי הספר

. שניתן בבית הספר לנושא זה המוצעות בבית ספר נתון יכול לשמש כמדד מסוים לדגש מספר המסגרות למצוינות

 מוצג מספר המסגרות למצוינות שהופעלו בבתי הספר שבהם מלמדים המורים המשתתפים בשני 17בטבלה 

 כאשר לגבי כל אחד מהמחזורים יש מידע על המסגרות למצוינות שהיו בבית הספר בשנה שבה התחילו, הקורסים

תוכננו והופעלו ללא קשר ' כי המסגרות למצוינות בשנה א, חשוב להדגיש. את הקורס ובשנה השנייה לקורס

' ואילו הנתונים על שנה ב, של המחזור השני נאספו במסגרת המחקר' הנתונים מהמחזור הראשון ומשנה א. לקורס

לאחר תום איסוף הנתונים (ז "של המחזור השני התקבלו מהצגות המשתתפים בכנס הסיום בסוף שנת תשס

מוצג מספר המסגרות בבתי ספר מקבוצת ההשוואה , בנוסף לכך.  בתי ספר בלבד10 –והם מתייחסים ל , )למחקר

 :מתוך הטבלה עולה כי). שלהם לא הייתה נציגות של מורים בקורס(

 שני ו ממוצע מספר המסגרות למצוינות המוצעות בבתי הספר שבהם מלמדים המורים של"בשנת תשס –

במחזור הראשון הייתה זו ).  בהתאמה1.7- ו1.8(בממוצע כשתי מסגרות בבית ספר , המחזורים כמעט זהה

 .ס"שבה היה הממוצע מסגרת אחת לכל בי, עלייה לעומת השנה שקדמה לה

דבר זה מחזק טענה שכבר נטענה .  למצוינות הקיימות בותכניותהמחזור השני בלט מלכתחילה במספר ה –

 יותר היתהוכי מורי המחזור השני הגיעו מבתי ספר שבהם ,  היה הבדל בין שני מחזורי הקורסבמחקר זה כי

 . מצויניםמודעות לטיפוח 

בכל אחד מהמחזורים חלה עליה גדולה במספר המסגרות בין השנה הראשונה לשנה השנייה של ההשתתפות  –

 .בקורס

הבדלים גדולים מבחינת מספר ) קורסבשנה הראשונה של ה(ו "בין בתי הספר במחזור השני היו בתשס –

ולעומת זאת בשלושה בתי ספר היו חמש , בשני בתי ספר לא היו כלל מסגרות למצוינות: מסגרות למצוינות

 .הבדלים אלה הצטמצמו בשנה השנייה לקורס. מסגרות שונות לטיפוח מצוינות

 .לת הקורסבקבוצת ההשוואה המצב דומה לזה שהיה בבתי הספר של המחזור הראשון בתחי –

. הנתונים של קבוצת ההשוואה מייצגים את המצב האופייני בבתי הספר: ניתן להסביר ממצאים אלה באופן הבא

שקיימת בבית הספר לקידום מצוינות על הנטייה רב לא הושם דגש , בתהליך הבחירה של המורים במחזור הראשון

על היבט זה רב הוחלט לשים דגש , זור השנילקראת פתיחת המח. ועל מידת מוכנותו לקדם את נושא המצוינות

 . ואכן הנתונים מחזקים החלטה זו, בבחירת המורים

נציג בקורס את העלייה שחלה במספר המסגרות בין שתי השנים ייתכן שניתן לייחס לעובדה שהיה לבתי הספר 

  .עלתה המודעות לקידום הנושאובעקבות זאת 
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  ושנהנות בבתי הספר לפי מחזורהתפלגות מספר המסגרות למצוי: 17טבלה 

קבוצת  מחזור ראשון מחזור שני
 ההשוואה

N=19 
 ו"תשס

N=17 
 ז"תשס

 'שנה ב

N=10  
 ו"תשס
 'שנה א

N=10 
 ו"תשס
 'שנה ב

N=10  
 ה"תשס

 'שנה א

מספר מסגרות 
 למצוינות

9 0 2 1 3 0 

5 1 5 3 6 1 

4 4 4 4 1 2 

1 2 5 1 0 3 

0 0 1 1 0 4 

0 1 0 0 0 5 

0 1 0 0 0 6 

0 1 0 0 0 7 

 כ מסגרות"סה 10 18 31 33 19

 ס"ממוצע מסגרות לבי 1.0 1.8 1.7 3.3 1.0
 

 
כאשר נעשתה הבחנה בין פרויקטים המופעלים על ,  מוצג אפיון של המסגרות המופעלות בבתי הספר18בטבלה 

באו  כי משתתפי המחזור השני  ניתן לראות17מתוך טבלה . ידי גורמי בית הספר לבין מסגרות הפעלה חיצוניות

, 2000מצוינות : שחלקן הופעלו על ידי גופים חיצוניים כגון, מבתי ספר שבהם היה מגוון של מסגרות לטיפוח מצוינות

. בבתי הספר של מורי המחזור הראשון הוצעו למצוינים בעיקר מסגרות בית ספריות, לעומת זאת. ל"מיכא, ת"מופ

 בתי ספר במחזור 10 מתוך 3 - בתי ספר של מורי המחזור השני ורק ב17 מתוך 7- פעלה ב2000עמותת מצוינות 

 . ממצאים אלה מחזקים את הנאמר לעיל. הראשון

 לפי מחזור ושנה, ז" תשס–ה "סוגי מסגרות למצוינות שהופעלו בבתי הספר בתשס: 18טבלה 
 = N)הספר שמהם התקבל מידע-בתי' מס( 

 מחזור ראשון מחזור שני
 המסגרת 

N=10 
 ז"תשס

 'שנה ב

N=17 
 ו"תשס
 'שנה א

N=10 
 ו "תשס

 שנה ב

N=10 
 ה"תשס

 שנה א 

 

 מסגרת בית ספרית ) בתי ספר3-ב (7 ) בתי ספר9-ב (15 ) בתי ספר9-ב (17 ) בתי ספר10 -ב (20

אולימפיאדות , חידונים, תחרויות 0 0 ) בתי ספר3-ב (4 ) בתי ספר4 -ב (5
 )ארצי, מחוזי(

 ,2000מצוינות ( למצוינות תכניות ) בתי ספר2-ב (2 ) בתי ספר3-ב (3 ) בתי ספר8-ב (10 )ר בתי ספ3-ב (3
 )' וכדת"מופ

 )נחמד, חוגורדון(אחר  ) בתי ספר1-ב (1 1 0 ) בתי ספר3-ב (5

 כ פעילויות"סה 10 19 31 33
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 הפעלות של משתתפי הקורס בבתי הספר 3.2
ננקטה בתכנון קורס זה הייתה שהפעלה בבתי הספר ממלאת תפקיד חשוב בתהליך ההכשרה ועליה להיעשות הגישה ש

  בתכנית ההכשרה כלולות ארבע מטלות שמהן שלוש מבוססות ,)1.1 סעיף(בפרק ד כמוזכר . תכניתכחלק אינטגראלי מה

 .תוצגנה בפירוט ההפעלות בבתי הספרלהלן . אחת מהן בשנה הראשונה ושתיים בשנה השנייה, על הפעלה בבית הספר

 
 )מחזור שני( 'תיאור ההפעלות של משתתפי שנה א 3.2.1

 ):3איור (שהוגדרה בצורה הבאה , התבקשו לבצע מטלת הפעלה בבית הספר' משתתפי שנה א

 

 'מטלת ההפעלה של משתתפי שנה א: 3איור 
של '  בשנה א,לביצוע המטלה היה על המורים. 14הגיש מופיע בנספח מבנה התלקיט שהתבקשו המשתתפים ל

תלמידים אלה היו . ולעבוד עמם על נושא מדעי מסוים,  לגבש קבוצה של תלמידים מצוינים בבית ספרם,הקורס

המורים התבקשו . אמורים להכין מספר תחנות למידה בנושא הנבחר ולהפעילן על תלמידי כיתה אחת לפחות

. ולהכין פוסטר המתאר את תחנות ההפעלה השונות, ליך בניית התחנות ואת ההפעלה הבית ספריתלתעד את תה

תוך ציון דרגת הכיתה של ,  מרוכזים פרטי ההפעלה בכל אחד מבתי הספר של המחזור השני19בטבלה 

 .היקף ההפעלה ונושא הפעילות, התלמידים המפעילים והמופעלים

 לסיכום
 .מספר המסגרות למצוינות הקיימות בבית הספר מהווה אינדיקציה להיקף הפעילות למצוינות –

עלייה זו. במספר המסגרות למצוינות בבית הספר' לשנה ב' מת עלייה בין שנה אבשני המחזורים קיי –

 .נראה כי ניתן לזקוף עלייה זו להשפעת הקורס). ולא החיצוניות(מתבטאת בעיקר במסגרות הבית ספריות 

 .כיוון שהמורים נבחרו מבתי ספר המדגישים מצוינות, במחזור השני היו מלכתחילה יותר מסגרות מצוינות –

 'מטלה למשתתפי שנה א

רצוי כיתת (תחנות למידה בשיתוף של תלמידים מכיתה אחת במטלה זו הנכם מתבקשים לפתח פעילות של 

רפלקציה על ולבצע הערכה ו,  בכיתה נוספת אחת במידת האפשרלהפעילה, )ס"המצוינים אם קיימת בביה

 . כל התהליך

הערכה של תחנת למידה ההפעלה וה, ןתכנותלקיט שבו יפורטו ההתוצר שיסכם מטלה זו יהיה 

מצגת , משחק לימודי, או מערכת ניסויים, תחנת למידה אינטראקטיבית יכולה להיות דגם. אינטראקטיבית

 .'אינטראקטיבית וכו
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 : ניתן לראות כי  19מטבלה 

תופעות מבנים ותהליכים ':  רוב המורים בחרו לקיים את הפעילויות בשני נושאי תוכן מרכזיים-  הפעילותתכני •

 .עובדה זו אינה מפליאה מכיוון שלרוב המורים יש רקע במדעי החיים. 'ומערכות אקולוגיות' 'ביצורים חיים

שכבה שלמה או את כל , יתות בתי הספר הפעילו תלמידי המצוינות מספר כ15 מתוך 11- ב–היקף הפעילות  •

 .ס נעשתה הפעילות במסגרת כיתה אחת או קבוצה אחת" בתי4-ב). ס" בתי3-ב(חטיבת הביניים 

, ידים בתחנות למידה נמשכה שעתיים בתי הספר הפעילות שהפעילו תלמ15 מתוך 11- ב– משך הפעילות •

שערכו פעילות באותם בתי ספר  בבדיקה שערכנו התברר כי .בשלושה בתי ספר נערכה פעילות של יום שלם

, בבית ספר אחד המנהלת יזמה שבוע איכות הסביבה: ת/של המנהלגבוהה קיימת מעורבות של יום מלא 

,  את לימודי המדעים במיוחדבבית ספר נוסף המנהל מעודד). יום שיא(ופעילות המצוינות השתלבה ביום זה 

ובבית הספר השלישי הוחלט לשים דגש , 2000ת  מצוינותכנית שעות לימוד רבות למוקדשותית הספר בוב

 .מיוחד על מדעים בשנת הלימודים הרלוונטית

 
 ,(N=15)ס "במחזור השני לפי בי' הפעילויות שהפעילו משתתפי שנה א: 19טבלה 

 הקבוצות המעורבות ונושאי הפעילות

 המורה המפעילים המופעלים משך נושא מרכזי תת נושא

  גנטיקה
ליכים תופעות מבנים ותה -

 תורשה: ביצורים חיים
 'כיתות ט 'כיתות ט שעתיים

 ס א"בי
 )  מורות2(

 האדם ומעורבותו בסביבה -

-  

 פולימרים סינטטיים -

 מערכות אקולוגיות -

מבנה תכונות : חומרים -

 ותהליכים
 ס ב"בי 'מצטייני ח 'שכבת ז שעתיים

 האדם ומעורבותו בסביבה -

 פולימרים -

 מערכות אקולוגיות -

ות מבנה תכונ: חומרים -

 ותהליכים
 ס ג"בי 'מצטייני ט 'מצטייני ח שעתיים

 מזון בעידן המודרני -

מיקרואורגניזמים בשירות  -

 האדם

תופעות מבנים ותהליכים  -

 'שכבת ז שעתיים הזנה: ביצורים חיים
מצטיינים ושאינם 
מצטיינים מכיתה 

 'ח

 ס ד "בי
 ) מורות2(

כיתה משכבת  שעתיים כדור הארץ והיקום - אסטרונומיה -
 ס ה"בי 'טייני טמצ 'ז

 שילוב -מספרים של הטבע -

 של מתמטיקה וביולוגיה

תופעות מבנים ותהליכים  -

 ס ו"בי מצוינות' ז 'שכבת ז שעתיים :ביצורים חיים

  - איכות הסביבה -

 זיהום מים -

 מערכות אקולוגיות -

מבנה תכונות : חומרים -

 ותהליכים
 'מצוינות ט 'שכבת ז שעתיים

 ס ז"בי
 ) מורות2(

 :בותו בסביבההאדם ומעור -

 מיחזור חומרים -

 מערכות אקולוגיות -

מבנה תכונות : חומרים -

 ותהליכים
 ס ח "בי מצוינות' ח ב"חט שעתיים

 ס ט"בי מצוינים' ה 'שכבת ה יום שיא מערכות אקולוגיות - איכות הסביבה -

תופעות מבנים ותהליכים  -  תסיסה-ביוטכנולוגיה - מת מג' י מצטיינים' י שעתיים
 ס י"בי ביוטכנולוגיה
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 המורה המפעילים המופעלים משך נושא מרכזי תת נושא
 :ביצורים חיים

 הזנה  -

 ס יא"בי מצוינות' ט-ו' ח ב"חט יום פעילות מגוון תחומים במדע - 

מצטיינים משכבת  'ט-'תלמידי ח שעתיים מערכות אקולוגיות - ומעורבותו בסביבה האדם -
 ס יב"בי 'ט

 גנטיקה -
תופעות מבנים ותהליכים  -

 ס יג"בי 'מצוינות ח 'מצוינות ח שעתיים תורשה: ביצורים חיים

 :האדם ומעורבותו בסביבה -

 חומרים פלסטיים -

 מערכות אקולוגיות -

כל תלמידי  יום פעילות מבנה תכונות ותהליכים  -
 ס יד"בי מתנדבים' ט-ו' ח ב"חט

-חומצות ובסיסים בחיי היום -

 יום

מבנה תכונות : חומרים -

 ס טו"בי 'מצטייני ח 'שכבת ז שעתיים ותהליכים

 

 דיווח על הפעילות

. ו המורים פוסטרים המסכמים את פעילותיהם ובסוף הקיץ הגישו תיקים כחלק ממטלות הקורסבמפגש הסיום הציג

 :להלן דוגמאות לפעילויות שהופעלו במסגרת הפרויקט הבית ספרי בבתי הספר השונים

 

 

 

 תחנות למידה בבית ספר בצפון הארץ : הדוגמ

להלן. תת המצוינות שלהיתחנות למידה עם תלמידי כ.  הפעילה המורה ט'במסגרת מטלת ההפעלה בקורס בשנה א

 : ציטוט מדברים שכתבה

התלמידים תכננו דגם של רכבת הרים ובנו אותה מצינור פשוט. אנרגיה ברכבת הריםתחנה אחת התמקדה בנושא "

 ברכבת כך שגולת מתכת"לולאה"בהסתמך על העקרונות שנלמדו לגבי אנרגיה חושב גובה ה. להשקיית גינה

דף הפעלה לתלמידים לאחר הבנייה חיברו המצטיינים. סיבוב בלולאה בהצלחהשהופלה לתוך הצינור השלימה 

 ."אחרים

,תלמידים רבים בבית הספר הם בני מושבים. בניצול זבל פרות להפקת אנרגיהבתחנה השנייה עסקו התלמידים "

בית של פסולתהתלמידים העמידו מערכת להתססה אנֵארו. להפיק אנרגיה מזבל פרות עורר בהם עניין רב והרעיון

ותלמידים, העמדת המערכת עוררה עניין רב בכלל בית הספר. גז אשר הובער לאחר מכן-ובמערכת נאסף ביו, פרות

במהלך כל זמן הפעלת המערכת. רבים שלא נמנו דווקא על קבוצת המצטיינים באו מדי יום לעקוב אחר המתרחש

הסבירו את דרך הפעולה והפעילו את די המצוינותותלמי, ביקרו בחדר ההכנה תלמידים ומורים באופן חופשי

 ..."התלמידים בדפי העבודה

מילאו את דפי העבודה ופעלו לפי הוראותיהם של, בשתי התחנות גילו התלמידים המופעלים התלהבות רבה"

תהפעילות במסגרת זו נחשפו התלמידים באמצעות ניסויים והדגמות למושגים ועקרונו במהלך .תלמידי המצוינות

עוסקים בהם בתכנית הלימודים נחשפו לתחומים שאין תלמידי המצוינות. תחומי-הקשורים לאנרגיה בהיבט רב

 ."הרגילה וקיבלו מענה לסקרנות המדעית שלהם
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 )ור ראשוןמחז(' תיאור ההפעלות של משתתפי שנה ב 3.2.2

 :1' מטלה מס

 וכינה אותו בשם  של עבודה עם תלמידים מצוינים והפעלתם לטובת תלמידים נוספיםדגםצוות הקורס גיבש 

והובטח להם שיקבלו במסגרת הקורס תמיכה ' הרעיון הוצג בפני משתתפי שנה ב. "נאמני מצוינות"הוראה בעזרת 

 .י שהוצגה למשתלמים מוצגת המטלה כפ4באיור .  בכיתותיהםהדגםלהפעלת 

 

 

 'מטלת ההפעלה הראשונה של משתתפי שנה ב: 4איור 
 

 )שעתיים(פעילות בנושא מיחזור : דוגמה

מיחזור: ות למידההוקמו מספר תחנ. ב"לכל תלמידי חטה" מיחזור"תלמידי קבוצת מצוינים העבירו פעילות בנושא 

 .מיחזור מתכות ומיחזור אוויר, מיחזור מים, נייר

 

 : הפעילות התבצעה בשלושה שלבים

 הצגת נושא המיחזור בעזרת מצגת וסרטון  •

 ). כוללות הצגת נושא התחנה וביצוע ניסוי(פעילויות בתחנות למידה שאותן העבירו התלמידים  •

 .סיכום הנלמד על ידי משחק •

 'תתפי שנה ב למש1מטלה מספר 

"נאמני מצוינות"הוראה בעזרת   

המורה משתפת אותם בתכני ההוראה שיילמדו בכיתה , "עוזרי הוראה"התלמידים המצוינים משמשים כ

דגם ). 'בניסוי במעבדה וכד, בדרך כלל בעבודה קבוצתית(בהמשך והם עובדים בשיעור עם תלמידי הכיתה 

:בממדים הבאים, יםהתלמידכל  לקידומם של עשוי לתרוםהוראה זה 

 על התלמידים המצוינים להבין היטב לעומק את"עוזרי הוראה"כדי לבצע את תפקידם כ -העמקת הידע  

 ).אסטרטגיות הוראה מעניינות(וכלל התלמידים ירכשו ידע בדרכים חלופיות , החומר הנלמד
 קשרים עם תלמידים לתלמידים מצוינים לקשורבא לסייע מודל הוראה זה - מימדים אישיים וחברתיים 

 אחרים ולפתח כישורי מנהיגות חברתית 

,והנעה ללמידה הגברת יצירתיות: השפעה על אווירת הלימודית של בית הספר -מצוינות בית ספרית  

 .הרחבת תחומי עניין
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דרך ,  החל משלב התכנון–הוקדש לתמיכה במטלות ההפעלה בבתי הספר ' חלק נכבד ממפגשי הקורס בשנה ב

בעיותיהם , צלחותיהםכאשר המשתתפים מדווחים על התקדמותם ועל ה, ההפעלה וכלה בדרכי הערכה ובקרה

 מוצגות 20בטבלה . 15דוגמה לכך מופיעה בנספח . והצוות ויתר המשתלמים מספקים ייעוץ ותמיכה, וקשייהם

 .של המחזור הראשון בבתי הספר במסגרת המטלה' ההפעלות שביצעו משתתפי שנה ב

 
 ,המסגרת ההפעל, לפי בית ספר) מחזור ראשון(' ההפעלות של משתתפי שנה ב: 20טבלה 

 )N=11(היקף ההפעלה ותחום התוכן 

 

 היקף הפעילות תחום תוכן הערות
תלמידים 
 אחרים
 מופעלים

' מס
תלמידים 
 מצוינות

 דרגת
 כיתה

 מסגרת
 ההפעלה

 ס"בי
 )מורה(

מתוכננת הפעלה 
ניסויי , של כיתות ו

הדגמה לביצוע 
 הכיתות האם

 נושא –' ח
 השביטים 

 פינה פעילה –' ט
 על איינשטיין

כיתות  
 ילותמקב

 תלמידים 12
 Aס "בי בית ספרית 'ט', ח בכל קבוצה

, הפסקה פעילה קול ורעש 
  יום שיא

 תלמידים 16
משתי כיתות 

 מצוינות
 Bס "בי בית ספרית 

פעילות שנתית 
שתתפשט לכיתות 

בבתי הספר ' ו
 היסודיים

איכות הסביבה 
הפעילות על צמחי 

 תבלין

יום פעילות לכל 
לאחר , השכבה

שלמדו והכינו 
 בכיתת המצוינות

 'שכבת כיתות ז
 תלמידי 38

כיתת 
 מצוינות

 Cס "בי בית ספרית 'ז

 
ניסויים מדעיים 

ו "לט, לחנוכה
 בשבט

 יומיים מרוכזים
 ' כיתות ו
 'כיתות ז

 15-כ
תלמידות 

מכיתת 
 "יותר"

 Dס "בי בית ספרית 'ז

נושא שאינו נכלל 
 הלימודים תכניתב

 ס"בביה
 השכבה  כל65  הפעלות3 מדעי כדור הארץ

נאמני מצוינות  'ח 15 )שלוש כיתות(
 Eס "בי ) בתוך כיתה(

 
פעילויות בנושא 

; לחץ אוויר
 מיומנויות ניסוי

 תלמידים 5  כיתות4  הפעלות3
X 4נאמני מצוינות  'ז  כיתות

 )בתוך כיתה(
 Fס "בי

 ) מורות2(

היה שיתוף פעולה 
של מורה נוספת 

שגם בכיתתה 
 הופעלה התכנית

התוכן השוטף 
לימודי מדעים ב

 בכיתה ח
 'שתי כיתות ח  הפעלות4

 משתי 10 -כ
כיתות 

 הטרוגניות
נאמני מצוינות  'ח

 Gס "בי )בתוך כיתה(

 היא כלל תכניתה
בית ספרית ומקיפה 
מורים ותחומי דעת 

 שונים

פעילויות שונות  
 ' יב–' ז   ומגוונות

הקמת מרכז 
בית ספרי 

 לטיפוח מצוינות
 Hס "בי

 

תרכובות 
, תותערובו

המצוינים עשו 
ניסויים בקבוצות 
 קטנות בכיתה

נאמני מצוינות  'ח  מצוינים10 כיתה אחת 
 Iס "בי )בתוך כיתה(

עזרה לתלמידים 
 חלשים

מדע וטכנולוגיה 
חיזוק הנלמד (

 )בכיתה

שני מפגשי הכנה 
 מפגשים של 8+ 

 שעתיים
' תלמידי ח  מצוינים10 מתקשים 10

 'לתלמידי ז
חונכות בלימודי 

 Jס "בי מדע

 
פעילויות מדעיות 

 מתוך חוג
 למחוננים

 פעילויות בכל 3
 ס"בי

' ה', כיתות ד
 בשני בתי ספר

 ם תלמידי5
 מחוננים

 Kס "בי בית ספרית 'ו



 

 
 75 מודל להכשרה והפעלה –" מקדמי מצוינות בחינוך"

 בתי ספר הפעילו תלמידים אחרים בבית הספר במגוון של 11- תלמידים מצוינים ב150 -ככי  מתוך הטבלה עולה

 . תלמידים600-תפו בהפעלות כהשת, באומדן זהיר. פעילויות מדעיות

 :ניתן לאפיין ארבעה סוגים של מסגרות ההפעלה

 .בתי ספר 5 -ב – הפעלה בית ספרית •

 . בתי ספר4 -ב –" נאמני מצוינות" •

  בית ספר1 – תלמידים מצוינים עוזרים לתלמידים מתקשים -חונכות  •

 . בית ספר1 –הקמת מרכז בית ספרי לטיפוח מצוינות  •

 ". נאמני המצוינות"הוצע למשתתפים להפעיל את מודל ) 'מחזור א(של הקורס ' גרת שנה בבמס, כמוזכר לעיל

ובסופו של דבר הוחלט לאפשר להם להפעיל , חלק ממשתתפי הקורס הביעו הסתייגות ממנו מטעמים שונים, אולם

ל תלמידים והשאר העדיפו להפעי" נאמני מצוינות" מהמשתתפים בחרו במודל 4רק , בדיעבד. מודלים אחרים

 .בהתאם לאפשרויות ולצרכים שאיתרו, במסגרות אחרות

 

 

 ספר יסודי מתוארת בפירוט -תצפית שנערכה בפעילויות שהפעילו תלמידים מחוננים במספר כיתות בבית

 .18בנספח 

 2' מטלה מס

 תכניתהייתה לפתח ולהפעיל ) זור ראשוןמח(' המטלה השנייה של משתתפי הקורס בשנה ב, לפי התכנון המקורי

למורים לקידום המצוינות " סדנה פיגמליונית"הפעלת : לדוגמא(המערבת את צוות בית הספר בקידום המצוינות 

 ).פרבבית הס

שלבי ההתארגנות וההפעלה של התלמידים המצוינים בבתי הספר במסגרת המטלה הראשונה נמשכו , בפועל

מתוך הבנה של הקשיים עמם מתמודדים המשתתפים בתוך המערכת הבית . יותר זמן מכפי שנצפה מראש

 מבית ספר במרכז הארץ. הפעלת נאמני מצוינות על ידי המורה ד: הדוגמ

בוגרת קורסים למורים מובילים,  שנה30בעלת ותק של כ , מדעים בבית הספרהינה רכזת פדגוגית ורכזת . המורה ד

בכיתתה והחליטה להפעיל מודל" נאמני מצוינות"הביעה התנגדות להפעלת מודל של . ד. ומדריכה למדע וטכנולוגיה

סיועות  באמצע,היא הציבה כיעד בית ספרי את הורדת מספר התלמידים הנכשלים במדעים בבית הספר. של חונכות

' המעוניינים בכך לפגוש תלמידי כתה ז'תה חי מצוינים מכםבאופן מעשי היא הציעה לתלמידי. תלמידים מצויניםשל 

 תלמידים8-ל תלמידים מצוינים שהוצמדו 8התנדבו . במטרה לשפר את ציוניהם במדע, ולסייע להם בלימודי מדע

ומתן דיווח לאחר כל)  מפגשים8-כ(גישות בין חונך לחניך סדרת פ, התהליך לווה בפגישות הכנה למצוינים. מתקשים

 במקרים אחדים ניתנה עזרה,לפי דיווחי החונכים. ב החניכים שיפרו מאד את הציון שלהם במדעיםור. מפגש למורה ד

 .גם במקצועות לא מדעיים

ביותר אתבמפגש סיום הפרויקט של החונכים והחניכים בסוף השנה השתתפה מנהלת בית הספר ששיבחה 

 . מורה נוספת הביעה רצון לאמץ דגם זה. הפרויקט

 . נמצא תמלול מפורט של הריאיונות16ובנספח , 3.3 בסעיףממצאי ראיונות עם התלמידים החונכים מובאים 

- ובה תיארה את התפתחות הפרויקט בבית"קריאת ביניים"ה המורה בביטאון כתבה שפרסממופיעה  17 בנספח

.הספר
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הוחלט על ידי צוות הקורס לשנות את דרישות המטלה השנייה ולבקשם לתכנן פעילויות עתידיות לביצוע , ספרית

בהתחשב בצרכי בית הספר ובאפשרויות , )שנת הלימודים הבאה(ז "בתחום המצוינות הבית ספרית בתשס

 . ותוך שיתוף כל הגורמים הבית ספריים המעורבים,הקיימות בו

 

 ' של משתתפי שנה בהשנייהמטלת ההפעלה : 5איור 
 

 וקיבלו תכניתדיווחו המשתתפים באופן שוטף על התקדמותם בבניית ה' במפגשי הקורס בסמסטר השני בשנה ב

  השונות שהתכוונו המשתתפיםתכניות מתוארות ה21 להבטב. תמיכה מעמיתיהם וממנחי הקורס בהתאם לצורך

 .ז בתחום המצוינות בבתי הספר שבהם הם פועלים"לבצע בשנת תשס

 
 ז"לבצע בבתי הספר בשנת תשס) מחזור ראשון( שתכננו משתתפי שנה ב תכניותה: 21 טבלה

מעמדו של מקדם המצוינות 
 בבית הספר

התייחסות המערכת 
 ס"בי ת המוצעותכניותה הבית ספרית

ס "מגיעה לביה, מורה חיצונית

רק לצורך הפעלת קבוצות של 

 מצוינים

מעודדת פעילות נקודתית  -

 למצוינים
 Aס "בי 'ח' חוג מדעים לתלמידים מצוינים בכיתות ז -

אחראי על קידום תלמידים 

 מתקשים
 אין כמעט מעורבות -

 לימודים אישית תכנית –קידום החלשים  -

 שנתית

כולל ביקור ( קול ורעש בנושא" נאמני מצוינות" -

 )בטכנו דע

 "קול ורעש"יום שיא לכלל התלמידים בנושא  -

 Bס "בי

מלמדת כיתת , רכזת מדעים

איכות הסביבה ומעורבת 

 בפרויקטים האחרים

המנהלת מעוניינת לקדם  -

ס "יש בביה, מצוינות

הזנק (פרויקטים רבים 

  )2000שותפות , עתידים

ה תלמידים מכיתת איכות הסביב: 'כיתה ח -

 יפעילו את תלמידי השכבה

אותם תלמידים יעבירו פעילויות לתלמידי  -

 )הס"שיווק בי(בעיר ' כיתות ו

 Cס "בי

  
  יצאה לחופשת לידה-ו "בשנת תשס

  בשבתון-ז "בשנת תשס
 Dס "בי

 רכזת מדעים

בניית רצף של מצוינות  -

מיסוד , לאורך שלוש שנים

הנושא בבית הספר 

ובקשות לתקציב מיוחד 

, רשת עמיתלנושא מ

 :קבוצות מצוינות

פעילויות העשרה (' שכבת ז" ניצני מצוינות" -

 )החל ממחצית ב

נאמני , תכנון יום שיא לכל השכבה: 'שכבת ח -

 מצוינות בכיתות מדעים

 Eס "בי

 'למשתתפי שנה ב 2 'מסמטלה 
 )ז"תשס(תכנון הפעילויות לשנה הבאה 

הפעילויות שברצונכם להפעיל בתחוםלהגיש תכנית של כל  למחצית השנייה של הקורס היא המטלה

הכולל את כל, התוצר שעליכם להגיש הוא תיק תכנון מפורט. המצוינות בבית הספר שלכם בשנה הבאה

 .את הפעלת התכנית בשנה הבאהפר לקרהס-המידע על פעולות שביצעתם בבית
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מעמדו של מקדם המצוינות 
 בבית הספר

התייחסות המערכת 
 ס"בי ת המוצעותכניותה הבית ספרית

, תחקירנות, חידון החלל, העשרה בפיסיקה - פרסום בקהילה

 ד"נחמ

אחת המשתתפות חברה 

 בהנהלת בית הספר

טים ס עשיר בפרויק"ביה -

רבים מהם לקידום , שונים

 תלמידים מתקשים

  בכיתות ז וח2000מצוינות  -

 תחקירנות -

 השתתפות בחידונים וירטואלים -

 ד" נחמתכניתלהשתתף ב -

 סיורים במוזיאוני מדע -

 Fס "בי

 ) מורות2(

מקבלת שעה שבועית כמקדמת 

 .מצוינות

 

שותפה להחלטות על הקצאת 

 דרכי מיון, שעות

הרחבת המצוינות  -

 ות נוספיםלמקצוע

 עבודה מול רכזי המקצוע -

 "2000מצוינות " -

, אנגלית: מסלולי מצוינות במקצועות נוספים -

 מתמטיקה, כ"תנ

-השתלמויות מורים לשיפור הקשר מורים -

 תלמידים

 Gס "בי

 סגן מנהל

, התייחסות לכלל המורים -

לטיפוח של מקצועות 

מגוונים ושל הקשר עם 

 הקהילה

נהיגות מ(פיתוח מקצועי של חדר המורים  -

 )מעצבת

 )הורים(טיפוח קשרים עם הקהילה  -

 עידוד בנות לבחור במקצועות מדעיים -

 טיפוח מצוינות באמנות ובמוסיקה

 Hס "בי

מקדמת מצוינות בית ספרית 

 )מקבלת שעות(

 

משתתפת בצוותי היגוי 

 .בנושאים לימודיים שונים

 

התנסתה בהפעלת מורים 

 .בתחקירנות מדעית

 ,יש התייחסות רב שנתית -

 מצוינות תכניתלבניית 

 .לאורך שלוש שנים

 

התייחסות רוחבית  -

 למקצועות שונים

, הוראת מיומנויות למידה לכל התלמידים: כיתה ז

כדי שיוכלו ליצור עבודת שורשים בצורה 

 .מושכלת

שימוש בארגז הכלים לעבודת חקר : כיתה ח

בנושא מדענים יהודים והצגתה בפוסטר או 

 .מצגת לכל תלמידי השכבה

 .בניית תחנות למידה והפעלתן בקהילה: כיתה ט

 

בנוסף (שילוב נאמני מצוינות במתמטיקה וערבית 

 )למדעים

 Iס "בי

, סגנית מנהל ורכזת פדגוגית

 רכזת מדעים

התייחסות לכלל  -

 התלמידים

 השתלמות למורים -

, ת"מופ( חיצוניות למצוינות תכניותהכנסת  -

 )'עתידים וכו

 אחריםחונכות של תלמידים מצוינים ל -

התפתחות מקצועית של מורים בתחום  -

 הערכת תלמידים

 Jס "בי

 מלמדת במכללה
השפעה על פרחי הוראה  -

 ב"ועל מורים למדעים בחט

השתתפות בקורס במכללה על הוראת  -

 מצוינים

 השתלמות מחוזית על מצוינות בית ספרית -

 Kס "בי
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 :מתוך הטבלה עולות הנקודות הבאות

 במרבית בתי הספר מתגבשת תפישה בית ספרית לקידום נושא -וינות תפישה מערכתית של נושא המצ •
 .המצוינות

תחנות , יום שיא, תחקירנות( חלק מהפעילויות שייכות לתחום המדעים ולקוחות מהקורס – למצוינים פעילויות •
 . חלקן פעילויות חדשות במדעים וחלקן חורגות מתחום המדעים, )למידה

 , הפעלת מצוינים לטובת כלל התלמידים-  ספרית שהוצעו ונוסו בקורסשימוש במודלים של מצוינות בית •
 .חונכות של מצוינים למתקשים, "נאמני מצוינות: "כגון

 בתי ספר יש הרחבה של פעילויות מצוינות למורים נוספים ולתחומי דעת 4- ב– שיתוף מורים בקידום מצוינות •
 .נוספים

 חיצוניות לקידום מצוינות תכניותתי ספר יש כוונה להסתייע ב ב5- ב–  למצוינות מגורמים חיצונייםתכניות •
 ). וכו2000שותפות , 2000מצוינות , ת"מופ, כגון הזנק עתידים(

ממלאים ) ממכללה, כאמור, אחת המשתתפות באה( בתי הספר 10 מתוך 8- ב– מעמד מקדם המצוינות •
 .מקדמי המצוינות תפקידי מפתח

המזכה אותן , "ספרית-מקדם מצוינות בית"כרה רשמית בתפקיד  משתתפים מקבלים ה2 – גמול תפקיד •
 .האחרים עושים זאת במסגרת תפקידיהם האחרים בבית הספר, בשעות ייעודיות לכך

 
 

 ח"לבצע בבתי הספר בשנת תשס) שנימחזור  (' שתכננו משתתפי שנה בתכניותה 3.2.3
דעתם להפעיל בתחום המצוינות בשנת  שבתכניותהציגו משתתפי הקורס את ה' במפגש הסיום של מחזור ב

 נעשה עיבוד חלקי של הנתונים שהתקבלו , למרות שאיסוף הנתונים לצורך המחקר הסתיים לפני כן. ח"תשס

 ובהן התכניות העתידיות בתחום מובאות מצגות שהוצגו על ידי שתיים מהמשתלמות 20בנספח .  בתי ספר10 -מ

 :מתוך הטבלה עולות הנקודות הבאות. לפי בית ספר, ח"ת תשס לשנתכניות מוצגות ה22בטבלה . המצוינות

 רבות ומגוונות תכניות המשתתפים מתכננים להפעיל בבתי הספר –תפישה מערכתית של נושא המצוינות  •
 המופנות לתלמידים המצוינים תכניותניתן לזהות ).  מסגרות למצוינות בבית הספר13-3-מ כאשר הטווח הוא(

בבתי ספר מסוימים יש מסגרות . וגעות להפעלתם לטובת אוכלוסיות חלשות בבית הספר הנתכניותוכן , עצמם
 . ייחודיות לקידום תלמידים בעלי צרכים מיוחדים

נאמני " של תכניות בתי ספר יופעלו 9-ב – שימוש במודלים של מצוינות בית ספרית שהוצעו ונוסו בקורס •
גמה לרתימת תלמידים מצוינים לקידום שאר התלמידים בבית לפי דגמים שנוסו בקורס כדו, או חונכות" מצוינות
 .הפעלות כאלה מתוכננות לא רק בתחום המדעים אלא גם בתחומי דעת נוספים. הספר

מצוינות " בתי הספר שמהם התקבל המידע תפעל 10 מתוך 7-ב –  למצוינות מגורמים חיצונייםתכניות •
 . עם גופים חיצוניים שוניםותתכניובמספר בתי ספר מתוכננים פרויקטים ו, "2000
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 ח"נת תשסבצע בבתי הספר בשל) שנימחזור  (' משתתפי שנה בשתכננו תכניותה: 22 טבלה

 ספר-בית  המוצעותתכניותה
 2000מצוינות  –

 בשבט-פרויקט טו –

 ד במכון ויצמן"נחמ –

 עבודות חקר והצגתן בכנס –

 חונכות לתלמידים מתקשים –

 השתתפות בחידונים –

 'ות זקבלת פנים לכית –

  בספר-בית

 2000מצוינות  –

 )לכיתה ט(תחקירנות מדעית  –

 אולימפיאדה וירטואלית –

 ב"ע לתלמידי חט"חונכות של תלמידי חט –

 עבודה עם צוות המורים על מודעות למצוינות –

 גספר -בית

 נאמני מצוינות –

 ' מארחים תלמידי כיתות ומצוינים –

 תחנות אינטראקטיביות בנושא בריאות –

 ד רספ-בית

  מצוינותנאמני –

 עבודות חקר –

 )פיתוח יצירתיות(בניית מודלים  –

 עידוד מורים לקידום מצוינות –

 הספר -בית

 ב"חט

 2000מצוינות  –

 נאמנוי מצוינות –

 השתתפות באולימפידע –

 ע"חט

 תחרותיות ארציות –

 הכנת עבודות גמר בנושאים שונים –

 עזרה לבעלי צרכים מיוחדים –

 מורים

 סדנה בנושא הערכה חלופית –

 ה קונסטרוקטיביסטיתהוראה בגיש –

 

 ספר ו-בית
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 ספר-בית  המוצעותתכניותה
 מצוינות במדעים

 2000מצוינות  –

 חוגי העשרה –

 נאמני מצוינות –

 סיורים מדעיים –

 עיתון מדעי –

 ימים פתוחים לקהילה –

 מצוינות תרבותית חברתית

  למוקדי תרבות בעירחשיפה –

 יצירת מוקד בית ספרי –

 פעילויות לטובת הקהילה –

 ס"עיתון בי –

 מחויבות אישית –

 מצוינות כוללת

 סדנאות למורים ולתלמידים על תרבות של מצוינות –

 ס"קידום מצוינות עם צוות ביה –

 יספר -בית

 )לא מופיע במצגת (2000מצוינות  –

 נאמני מצוינות –

  לקידום חלשים במקצועות שוניםתכנית –

השתלמויות קיץ להוראה חוויתית למורים במקצועות אחרים  –

 שנהוהשתלמות לאורך ה

 התנדבות בקהילה –

 א"יספר -בית

 2000מצוינות  –

 עץ הדעת –

 אולימפיאדה וירטואלית –

 ב"ע לחט"חונכות של תלמידי חט –

 עבודה עם מורים על מודעות למצוינות –

 ב"יספר -בית

 ב"נאמני מצוינות לכל חט –

 סדנה למחנכים על מצוינות –

 אתר למצוינות –

 ד"יספר -בית
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 בתי הספר מתוכננת עבודה עם מורים עמיתים מצוות בית 10 מתוך 9- ב– שיתוף מורים בקידום מצוינות •
שבדרך כלל הינם פדגוגיים כלליים ומתאימים למורים מתחומי דעת , וזאת בנושאים שונים ומגוונים, הספר
הוראה , הערכה חלופית, קידום מודעות למצוינות או פיתוח תרבות של מצוינות: למשל. שונים

 .קונסטרוקטיביסטית

 

, לכל מקדמי המצוינות בוגרי הקורס יש מעמד מקצועי גבוה בבתי הספר ותיהם של המשתתפים עלה כיבהצג
בודדים בלבד יקבלו בשנה הקרובה , בפועל. מרביתם מרכזי מקצוע המדעים וחלקם מוגדרים כמקדמי מצוינות

 .הספרשעות ייחודיות לנושא והרוב ימלאו את התפקיד במסגרת תפקידים אחרים שיש להם בבית 
 

 
 

 לסיכום
 .דמו את מטרות הקורסיידי משתתפי הקורס ק-המטלות שבוצעו על

של הקורס בחרו לשלב את המטלות בפעילויות בעלות היקף מצומצם וליישמן בנושאי' המורים בשנה א –

 .הלימוד במדעים
ידי חלק ממשתתפי הקורס-ה עלשונ") נאמני מצוינות("הדגם של הפעלת תלמידים מצוינים לטובת אחרים  –

 תלמידים מצוינים מקדמים–" ספרית-מצוינות בית"בכל המקרים הדגם ייצג נכונה את הכיוון של . 'בשנה ב

 .תלמידים אחרים
בתכנון ניכר שימוש. המשתתפים תכננו פעילויות מגוונות למצוינות בבית הספר, לקראת סוף הקורס –

 למצוינים מגורמיםתכניות" רכוש"ש כוונה לשתף מורים אחרים ולי, בפעילויות ומודלים שפותחו בקורס

 .אחרים
אם כי רק חלק ממקדמי המצוינות מקבלים גמול, הספר הוא בעל תפקיד מפתח-מקדם המצוינות ברוב בתי –

 .בשכר
תפיסה זו ".ספרית-מצוינות בית"באה לידי ביטוי התפיסה של ' בחלק מהתכנונים של בוגרי מחזור א –

יהם עבודה עם מורים מתחומי דעתתכניותשרובם אף כללו במסגרת ', קרב בוגרי מחזור ב בהתחזקה

 .שונים ובנושאים מגוונים
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 )ז"תשס( פעילויות מצוינות שנעשו בבתי הספר על ידי בוגרי הקורס –מהלכה למעשה  3.2.3
ז בדק מה הן פעילויות המצוינות המתקיימות בבתי הספר של בוגרי המחזור הראשון בשנה "סקר שערכנו בתשס

 :נמצא כי. שלאחר סיום הקורס

 ות מסגרות למצוינים במדעים בתי הספר קיימבכל •

, ת"מופ, 2000מצוינות ( מצוינות המופעלות על יד גופים שונים תכניות בתי הספר קיימות כיום 11 מתוך 7-ב •

 )אינטל, 2000שותפות , זנק עתידיםה

 חונכים" / נאמני מצוינות" בתי ספר מופעלים 4-ב •
 "תחקירנות מדעית "תכנית בתי ספר מופעלת ה2-ב •
בשל . קורס למורים לתלמידי מצוינים במדעים ת במכללה תכננה להעביר במסגרת איזוריתמשתתפת המלמד •

 .ה לעשות זאת בשנת הלימודים הבאהאילוצים שונים הדבר לא יצא עדיין לפועל והיא מקוו

 .להלן מספר דוגמאות של הפעלות בוגרי הקורס בבתי הספר

 

הפעלה בבית ספרדוגמה ל

 ).פרהותצפית בפעילות בבית ס. מתוך ריאיון עם המורה מ(

.מ. די מנהיגות במערכתמדריכה במדע וטכנולוגיה ובעלת תפקי, בוגרת קורס מובילים, הינה מורה ותיקה. המורה מ

.ב"כחלק ממגמת ההנהלה לפתוח כיתת מדעים בכל אחת משכבות חטה, ס במרכז הארץ כארבע שנים"עובדת בבי

כתוספת, עבדה עם קבוצות של מצוינים במדע,  ההכשרה במחזור הראשוןתכניתשהחלה להשתלם ב, המורה

הבעת רצון: תנאי הקבלה היו. 'וינים בכיתה זז נפתחה לראשונה כיתת מדעים למצ"בתשס. ללימודיהם השוטפים

התלמידים שעברו). מתוך משימות מבחן(שהיה בנוי ברוח ההערכה החלופית , להשתתף והצלחה במבחן הישגים

בכיתה זו נלמד החומר הנדרש על פי הסילבוס במהלך ארבע שעות. את ציון הסף התקבלו ללמוד בכיתה זו

בנוסף. ות התלמידים מעמיקים ומרחיבים ידיעותיהם בנושאים שמעניינים אותםובשעתיים שבועיות נוספ, שבועיות

מבקרים בגן המדע במכון ויצמן, התלמידים משתתפים בתחרות על שם אילן רמון, ללימודיהם השוטפים בקבוצה

 . במכון ויצמן)  הלימודיםתכניתפעילויות העשרה המשתלבות ב(ד "שלוש פעמים בשנה ומשתתפים בפעילות נחמ

התלמידים המשתתפים בקבוצה זו באו. אך ישנה קבוצת מצוינים במדעים, לא קיימת כיתת מדעים' בשכבת ט

בנושאים, לאחר שעות הלימודים, התלמידים מתנסים בפעילויות העשרה במדעים. מרצונם ולא עברו כל מבחני מיון

משתתפים, ם בגן המדע במכון ויצמןהם מבקרי, בנוסף. כגון תכונות מים ייחודיות, ס"שאינם נלמדים בביה

,מבצעים תחקירנות מדעית במכון ויצמן, במכון ויצמן) שלוש במשך השנה-פעמיים(ד "בפעילויות במסגרת נחמ

 .לדברי המורה קבוצת המצוינות מהווה עבור התלמידים גם מסגרת חברתית. ומשתתפים בתחרויות ובחידונים שונים

מטרת התחקירנות שהוצגה.  התלמידים פעמיים במעבדות מכון ויצמןביקרו, במסגרת התחקירנות המדעית

לראות, להיכנס למעבדה: "או כדברי המורה, לתלמידים הייתה לחוש את הנעשה בעולם המדעי ולמושכם למעלה

 ". להתנסות קצת בידיים במטרה למשוך אתכם למעלה, לשמוע על מחקר מחזית המדע, איך נראית מעבדה

,בהמשך. נפגשו עם חוקרים ותיעדו את הביקורים, אמרים בנושאי המחקרים המבוצעים במכוןהתלמידים קראו מ

 . אמורים התלמידים להכין מצגות על התחקירנות ולהציגן בכיתותיהם לכלל התלמידים

 

אולם רכזת השכבה ואף המורות למדעים לא עודדו את, הייתה אמורה להיפתח קבוצת מצוינות במדעים' בכיתה ח

 קבוצת מצוינות לתלמידיכך שהשנה לצערה של המורה בוגרת הקורס לא קיימת, ידים להצטרף לקבוצה זוהתלמ

 .'כיתה ח
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ס אין "בביה,  כיתת מדעים בכל שכבהפתוחהיא ציינה כי למרות רצונה של המנהלת ל. מורה בשיחה שהתקיימה עם המ

ואינו מהווה , ערך המצוינות עדיין לא הוטבע בבית הספר, לצערה של המורה בוגרת הקורס. תפיסה כללית של מצוינות

 .חלק מהתרבות היומיומית הבית ספרית

של " מסורות"את הקשיים בקביעת וכן  , לקידום מצוינות הבית ספריתמצויניםפעילות עם תלמידים , מדגימה הדוגמ

 .ועד כמה המצב תלוי במורה וברכז באותה עת, הוראה לקבוצות מצוינים לאורך שנים

 

הפעלה בבית ספרדוגמה ל

 ).פרוותצפית בפעילות בבית ס. ימתוך ריאיון עם המורה (

.ם בחטיבה העליונהמלמד מדעיו ,ס שש שנתי אזורי שחרט על דגלו את דגל המצוינות"הוא סגן מנהל בבי .המורה י

סמוך לאשכול הפיס למדעים ואומנויות המצוי במתחם, ו הוקם בבית הספר מרכז אזורי לטיפוח מצוינות"בשנת תשס

.שהוגדרו על ידי הנהלת בית הספר, מרכז זה אמור לטפל בהיבטים שונים של המצוינות הבית ספרית. בית הספר

 : להלן פירוט הפעילויות שנעשו עד כה

בנושא)  מורים200(הועברה סדנא לחדר המורים ): מצוינות בהוראה (תמקצעות של צוות המוריםה/טיפוח •

כאשר בחלק, השתלמויות עוקבות/במהלך השנים תועברנה סדנאות, בנוסף. של פיתוח מנהיגות מעצבת

 .מהמקרים הרכזים הפדגוגיים יהיו האחראים על העברת הסדנאות

בית ספרית בשיתוף ההורים ולהקים מוקד ידע שיעזור להורים להתמודד הוחלט ליצור אמנה :קשר עם הורים •

 ).סדנאות, פורומים, ייעוץ(שאלות הנוגעות להם ולילדיהם /עם בעיות

לכיוון מקצועות מדעיים וטכנולוגיים להמשך' הוחלט לכוון תלמידות המסיימות כיתה ט: מצוינות מיגדרית •

בנוסף לשיחות שתתקיימנה עם.  נשלחה להשתלמות בנושאס אף"אחת המורות המלמדות בביה. לימודיהן

כדי שתבחרנה ללמוד מקצועות, תינתנה הרצאות מיוחדות במטרה לעורר מוטיבציה אצל התלמידות, התלמידות

 .מדעיים וטכנולוגיים בתיכון

 הספרכאשר מורים מבית, בבית הספר קיימת פעילות של העמותה למצוינות בחינוך: פיתוח מסגרות מצוינות •

התלמידים הלומדים בקבוצות אלה נבחרים).  במתמטיקה ומדעים2000מצוינות (מובילים את קבוצות המצוינות 

השאיפה בבית הספר היא). נערך עימם ראיון קבלה( מבחן הישגים ורצון להשתתף –על סמך שני קריטריונים 

אך השנה המורה, תה קבוצה לפני שנההיי(כגון מצוינות באומנות , ליצור קבוצות מצוינות בתחומים שונים

 .בכתיבה יצירתית וברטוריקה, במוסיקה, )נמצאת בשבתון

כלומר להכין פעילויות מדעיות, ס"בעבור תלמידי ביה" ימי שיא" אמורים לקיים בבית הספר 2000תלמידי מצוינות 

 .רית זוהי דוגמא של תרומת המצוינים לקידום המצוינות הבית ספ-ס "לכלל תלמידי ביה

שייחשפו לבעיות חברתיות ויקבלו ארגז כלים, מנהיגים חברתיים של תלמידים" קאדר"ישנה כוונה לבנות , בנוסף

תלמידי החטיבה העליונה משתתפים בתחרויות, כמו כן. להובלת התלמידים האחרים) ניהול פרויקטים, רטוריקה(

 .ארציות בתחומי המדעים

 . ליצור מודל ניהולי שקוף בבית הספרס מנסה"הנהלת ביה: מצוינות ניהולית •

,)ניהול על פי יעדים(הינו להנחיל לתלמידים כלי לחיים " מיצוינות"הרעיון העומד מאחורי ה: אישית" מיצוינות" •

 .ולבדוק בעצמם האם אכן הגיעו ליעדיהם, כלומר ללמדם להציב לעצמם יעדים

או היכן הוא רוצה להימצא, וצה להשיג בבית הספרכגון מה הוא ר, שכל תלמיד יגדיר לעצמו יעד, הכוונה היא

וההורים ישולבו, שיח המחנכים עם התלמידים בחלק משיעורי החינוך יהיה סביב נושא זה. מבחינה חברתית

זהו למעשה. וכן את מעשיו בחודש האחרון, התלמיד יראה למחנך מפת יעדים, במהלך התהליך. בתהליך

 . ול להוביל ממיצוינות למצוינותמהפך היכ,מהפך בחשיבת התלמידים
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 .ז"ספרית לשנת תשס-ובה תיאור ההיערכות הבית. מצגת של המורה י מובאת 21בנספח 

 על התפתחות המקצועית של אחת - פעילויותיו ומטלותיו -יא דוגמא להשפעה של הקורס לסיכום סעיף זה נב

 .המצוינות בבית הספר שבו לימדההדרכים שבהן קידמה את על ו ,המשתתפות

 

 
 

 
 

 תרומת ההפעלות הבית ספריות  3.3
כחלק מתפיסה הטוענת שכל הפעלה , הערכהינות בחינוך כללה גם את נושא הההכשרה בקורס למקדמי מצו

האמורים , צוינותמהכשרה כזו חשובה במיוחד למקדמי ה. הערכה והסקת מסקנות, אמורה להיות מלווה במשוב

. לשכנע בחשיבות הפעילויותוכדי שיוכלו בהמשך לשפר , לבדוק אותן ולתעד אותן,ס"להפעיל גישות חדשות בביה

חלק מהמורים העבירו . אף נבנה ביחד עם המשתלמים שאלון להערכת הפעילות בבית הספר) 'מחזור א(' שנה בב

. וחלקם הכניסו בהם שינויים בהתאם להפעלות שעשו, ללא שינויים) מפעילים ומופעלים(לתלמידיהם את השאלון 

נתח בצורה כמותית את כלל הנתונים לא ניתן היה ל, לכן. במספר מקרים בנו מורים כלי הערכה משלהם, כמו כן

 .והדיווח כאן יתייחס למקורות שונים ובדרך כלל בצורה תיאורית בלבד, שנאספו מתלמידים
 

 לסיכום

בדיקה בלתי פורמלית מראה כי בעקבות הקורס המשיכו מקדמי, ז"תשסלמרות שהמחקר הסתיים לפני 

.רוב הפעילויות הושפעו מהדגמים ומהפעילות בקורס. המצוינות להפעיל פעילויות למצוינות בבית הספר

 .חלק מהפעילויות הורחבו מעבר לתחום המדעים

  להתפתחות מקצועית של מורה דוגמה

פירסמה כתבה. ט. בוגרת קורס מורים מובילים ומדריכה בצפון הארץ, הינה מורה ותיקה למדעים .טמורה 

וכתבה ז). 19 ראה נספח( מצוינות בבית ספרה תכניותבו תיארה כיצד הובילה ויישמה " קריאת בייניים"בביטאון 

 רב שנתיתתכנית ופורשת ,גורמי חוץוחלקן הובאו מ שחלקן נלמדו במסגרת הקורס ,מתארת מגוון של פעילויות

 עבודה–לדוגמה ,  המורה מכוונות גם להכנסת פעילויות במצוינות מעבר לתחום המדעיםתכניותנציין כי . בנושא

 .בכיתותיהם" נאמני מצוינות"מול צוותי מורים אחרים שיפעילו אף הם דגם של 

התכניות. הספרההנהלה רואה בקיום קבוצות המצוינות כלי חשוב לפרסום בית , .לפי עדותה של המורה ט

כמו הוועדה לפרס, לקידום מצוינות הוצגו כחלק מהפעילויות הייחודיות של בית הספר גם בפני גורמים חיצוניים

ו"ל תשס"לקראת סוף שנה .הוגשה לרשת והוכנסה לתכנית השנתית של בית הספר ש,חינוך מטעם הפיקוח

 של תכנית המצוינות שתוכננהתההפעללהקדים את  'הגיעה פנייה מהנהלת בית הספר וממחנכי כיתה ז

 וכדי לסייע בפיתוח מנהיגות חיובית' לח'כדי למנוע נשירת תלמידים מבית הספר במעבר מכיתה ז, ז"לתשס

 . בכיתה
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 תרומת ההפעלה לתלמידים המצוינים
 )מחזור שני(שנה א 

שישה מורים כללו בתיקים שהגישו בקורס את תגובותיהם של תלמידים שהפעילו תחנות למידה לתלמידים 

 מה  תיארוהתלמידים שהפעילו את תחנות הלמידה.  משש כיתות אלהשל תלמידים משובים 28נותחו . םאחרי

 :הזכירו את הנקודות הבאותהפיקו מהתנסות זו ו

חלקם ייחסו זאת לדרך הלימוד , התייחסו להיבטים של עניין והנאה) 36%( תלמידים 10 :גיוון והנאה, עניין •

 :עביר את החומר בכיתה ולגיוון שבכךהשונה מהדרך השגרתית בה המורה מ

אך שובר , התהליך ארוך ","נהנינו מהלימוד בצורה שונה ","היה מעניין והיה לי כיף להסביר לילדים אחרים"

 ". אפשר להעביר ידע בדרכים אחרות, מגוון, שיגרה

מיק את הבנתם  ציינו שהצורך להכין את הפעילות ולהעביר אותה הע)8% ( תלמידים5 :ההעמקת הידע וההבנ •

ההשתתפות שלנו , הלמידה האישית וראייה מקרוב של התהליכים: "אחד התלמידים למשל כתב כך. בנושא

בתכנון ובהעברת הנושא לתלמידים אחרים שיפרה את ידיעותינו וקירבה אותנו לנושא ופיתחה את המיומנויות 

  "אני בטוחה שאזכור את החומר הרבה זמן", .."של עבודה במעבדה

היה טוב לקחת : " הדגישו שנדרש מהם לגלות אחריות בביצוע הפרויקט) 18%( תלמידים 5 :תוח אחריותפי •

 "תודה למורה שסמכה עלינו", "אחריות וללמד כיתה

. שליוותה אותם בביצוע הפרויקט" טובה"ציינו את התחושה האישית ה) 14%( תלמידים 4 :הרגשת סיפוק •

תוך כדי הצגה הייתה לי הרגשה ".. , "זה נתן לי הרגשה ומאד תרם לי", "אני מרגיש סיפוק עצמי": לדוגמה

 ." טובה והתחלתי לחלום כאילו אני מרחפת בחלל כאסטרונאוטית

 

 )מחזור ראשון(' שנה ב

 ).  בסעיף הקודם20כפי שפורט בטבלה ( הפעילו את המצוינים בדרכים שונות שוןאהרמחזור המורי 

כחונכים לתלמידים בעלי הישגים ' בוצה של תלמידים מצוינים מכיתה ח הפעילה קJס "המורה המשתתפת מבי

 : תלמידים חונכים ניתן לראות כי הם נתרמו בתחומים הבאים8מתוך הראיונות שקוימו עם . 'נמוכים בכיתה ז

סיפרו בראיון שכדי ללמד את התלמידים המתקשים קראו ) 75%( החונכים 8 מתוך 6: העמקת הידע וההבנה •

 . נזכרו בדברים ששכחו והעמיקו את הבנתם, ומרי הלמידה מהשנה הקודמתשוב את ח

לרכישת חברים חדשים כתוצאה , התייחסו להיבט החברתי) 62%( מהחונכים 5: הרחבת המעגל החברתי •

הם מספרים לנו , יש יותר חברויות. עכשיו כבר לא, אם לפני כמה זמן יכולנו להתעלם אחד מהשני": מהפרויקט

 ..."רים שהם רוצים לשתף אותנו חוץ מלימודיםכל מיני דב

הדגישו את ההנאה ותחושת הסיפוק שחשו לאחר השיפור שחל ) 25%( תלמידים 2: סיפוק מהעשייה •

מאד נהניתי והיה לי פשוט כיף ללמד את החניכה שלי והייתי מאד גאה כשהיא  " :בציוניהם של חניכיהם

 ".80 -היא קיבלה יותר מ, הצליחה
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 פעלה לתלמידים האחריםתרומת הה
 )מחזור שני(' שנה א

ואלה העבירו פעילות בנושא , שלמדו על זיהום המים' אחת המשתתפות בחרה תלמידים מצוינים בכיתה ט

התלמידים נשאלו אם הפעילות הייתה . שמילאו דף משוב בסוף הפעילות, )18ראה טבלה (' לתלמידי כיתה ז

 מוצגת התפלגות 23בטבלה . כדאי לשלב פעילויות נוספות במתכונת זוהאם למדו דברים חדשים והאם , מעניינת

 .תשובותיהם של התלמידים

 

בסולם ( )N=22(על פעילות בהנחיית תלמידים מצוינים ' ממוצעי התשובות של תלמידי כיתה ז: 23טבלה 

 )4-1דירוג של 

 ממוצע היגד
 3.4 הפעילות הייתה מעניינת

 3.0 למדתי בפעילות דברים חדשים
 3.7 כדאי לשלב פעילויות כאלה בלימודי מדעים

 

 .מתוך הטבלה עולה כי תגובות התלמידים שהונחו על יד התלמידים המצוינים היו חיוביות ביותר
 

 שהשתתפו בפעילות דומה של תחנות למידה שהועברה על ידי תלמידים ,מעיון בתשובותיהם של תלמידים אחרים

 : ניתן להצביע על הנקודות הבאות, )תלמידים 59כ "בסה(מצוינים בשתי כיתות 

כיף להתנסות ולראות דברים ": התייחסו לעניין שבלמידה בדרך זו) 66%( תלמידים 39: עניין והנאה •

 ". אילו היו דרכי למידה מעניינות ומהנות" ,"חדשים

ם התלמידים הבינו את החומר בצורה טובה יותר כאשר המסבירים הטענו ש) 30%(חלקם : הבנה טובה יותר •

 :הצרכים/יתכן כי בשל צורת וסגנון הדיבור או בשל דרך העברת החומר או בשל הבנת הקשיים, ולא המורים
 ".:תלמידים מבינים יותר תלמידים אחרים "

לדעתי זה מאד נחמד שילדים מעבירים לילדים אחרים מכיוון שהם מדברים איתנו ביותר  "

 ,"נוחיות

 " בדרך מעניינת וקרובה אלינוהם יכולים להעביר מידע זה "

זה גורם לנו להתעניין כיוון שאנו רואים שילדים בערך בני גילנו גם מתעניינים וגם הם "

 ."מבינים אותנו יותר

 

 )ןמחזור ראשו(' שנה ב

 כאן נביא כדוגמה תוצאות ממשובי תלמידים שהשתתפו בפעילות שהועברה על ידי תלמידים מצוינים לקבוצות של 

ואותן , התלמידים המצוינים השתתפו בפעילויות מדעיות שונות במסגרת חוג במכללה. 'ו' בכיתות התלמידים 

 . העבירו לחבריהם בבית הספר
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כ מילאו "בסה. לתלמידים המופעלים הועבר משוב בו נשאלו אם הבינו את החומר הנלמד ואם למדו דברים חדשים

 .וביות מאדוהתוצאות שהתקבלו היו חי,  תלמידים את המשובים87

 . מהתלמידים אמרו שהבינו את החומר שלימדו חבריהם87% – הבנת החומר הנלמד •

  מהתלמידים אמרו שנהנו מהשיעור90% – עניין והנאה •

 . מהתלמידים אמרו שלמדו בפעילות דברים חדשים78% –ידע חדש  •

 
  תגובות מורים

אודות התרומה של הפעלת המצוינים , ותבפרק הרפלקציה בתיקים שהגישו המשתתפים חזרו ועלו הנקודות הבא

עידוד הלמידה , הגברת העניין והסקרנות בלמידה:  עצמם ולכלל התלמידיםלתלמידים המצויניםבבית הספר 

להלן דוגמאות , חלקם ציינו כי ישלבו דרך הוראה זו בעתיד. פיתוח היצירתיות וגיוון דרכי ההוראה, העצמאית

 : מוריםלדברים שכתבו
היא בהחלט , בה פותחו והופעלו תחנות למידה אינטראקטיביות, עות פרויקטיםלמידה באמצ"

אין ספק . מאתגרת ומעניינת לגרום ללמידה משמעותית בקרב תלמידים, מיוחדת, דרך שונה

שהתנסות זו שעברתי מעודדת אותי לאמץ דרכי הוראה גמישות ולא שגרתיות כמו למידה 

המדעי וטיפוח מיומנויות חשיבה מעודדת למידה שבצד הקניית הידע , באמצעות פרויקטים

 ."עצמאית אקטיבית ומאתגרת

משמשת מנוף ללמידה מאתגרת ולמידה עצמאית הן , דרך ההוראה מגבירה את המוטיבציה"

כאשר ההשקעה בהוראה נעשית בדרך של למידה חווייתית ומאתגרת יש . שלי והן של התלמידים

 ." סיכוי לקצור פירות בעתיד

התלמידים יכולים .  היא קונסטרוקטיביסטית שמחייבת פעילויות הבנה ולמידה פעילההלמידה"

  ".לבוא לידי ביטוי בתחומים שונים ולהיות יצירתיים

 

ההשלכות של פעילות זו על ": שני מורים אף הדגישו את תרומת הפרויקט לעידוד המצוינות כערך בית ספרי

ובשילוב , לתלמידים להוביל תהליכי למידהההוראה שלי בעתיד הן בעיקר ביכולת לאפשר 

 ."ההיבט הפעלתני חוויתי בתהליך הלמידה כחלק מטיפוח מצוינות כערך אישי וחברתי
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 גורמים המקדמים וגורמים המעכבים פעילות של מקדם מצוינות 3.4
 תפיסות המשתתפים

 למצוינות בבית תכניותם שעשויים לקדם או לעכב הפעלה של המשתתפים בשני המחזורים נשאלו מהם הגורמי

נציג את הגורמים העיקריים שהזכירו המשתתפים .  שאלונים32השאלון הועבר בתחילת השנה והתקבלו . הספר

 .בשני המחזורים

 :הגורמים המקדמים פעילות של מקדם מצוינות בבית הספר

ורים ציינו את ההנהלה וצוות המורים כגורמים עיקריים  מכל אחד משני המחז65%- כ– ההנהלה וצוות המורים •

בדבריהם בלט הצורך בשיתוף פעולה בין ההנהלה .  המצוינות בבית הספרתכניותשעשויים לתרום להצלחת 

 .לבין המורים

 מהמורים 20%-ו'  מהמורים ממחזור ב50%- כ–  למורי בית הספרתכניתשיתוף פעולה בין מפעילי ה •

 . חיצוניות לבין צוות בית הספרתכניותיבות רבה לשיתוף פעולה בין גורמים שמפעילים ייחסו חש' במחזור א

 . 'ועל ידי בודדים במחזור ב'  ממורי מחזור א40% הוזכר על ידי –  בית הספרמודעות ומוטיבציה של מורי •

ה באופן רשות או קהיל,  מכל מחזור הזכירו תמיכה ושיתוף פעולה של הורים30%- כ–תמיכה מצד הקהילה  •

 .כללי

 . הוזכר על ידי בודדים משני המחזורים–משאבים הולמים  •

 
 : למצוינותתכניותהפעלה של ו, בבית הספר "מקדם מצוינות"פעילות של  עלולים לעכבההגורמים 

 .שיתוף פעולה מצד מנהל ומורים בצוות הוא גורם מעכב חוסר – ההנהלה וצוות המורים •
שבחלק ',  הוזכר בעיקר על ידי מורי מחזור ב– למורי בית הספר כניותתחוסר שיתוף פעולה בין מפעילי ה •

 .מבתי הספר שלהם היו כבר גורמים מתערבים בנושא מצוינות ונראה שדיברו על בסיס ניסיונם בנושא

הזכירו בעיות כגון מחסור בשעות או '  ממורי מחזור א20%-ו'  ממורי מחזור ב40% –מחסור במשאבים  •

 .ורמים מעכבים פעילות כזובתקציבי הפעלה כג

 

 לסיכום
ידי- תועלת ועניין מפעילויות שמונחות עלהספר מפיקים-בבית/התלמידים המצוינים והתלמידים האחרים בשכה

 .תלמידים מצוינים

להגברת האחריות, להנאה, לעניין,  להבנת החומר הנלמדהפעילות תורמת לתלמידים המצוינים –

 .ולתחושת סיפוק וגאווה
 . עניין ורצון לפעילויות נוספות מסוג זה– מביעים שביעות רצון מהפעילות התלמידים האחרים –
ומביעים עניין להמשיך ולשלבה בתהליכי, ספרית-פעילות תרומה חיובית לעידוד מצוינות בית רואים במורים –

 .למידה
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 תפיסות המנהלים
מתוך דבריהם עלו . בראיונות עמם נשאלו שמונה מנהלים מהם הקשיים והבעיות בקידום המצוינות הבית ספרית

 :הנקודות הבאות

חלקם אף ציינו שהמשאבים , גורם זה הוזכר על ידי כל המרואיינים – למצוינים תכניותמחסור במשאבים ל •

מחצית מהמנהלים שרואיינו חשבו שיש להקצות לטובת פעילויות עם . ם בעיקר לחלשיםהקיימים מופני

 הוא חלקם היחסי של 10%-הצדיקו זאת בכך שהם .  אחוזים ממשאבי בית הספר20-10-תלמידים מצוינים כ

וך וכן שקידום המצטיינים ימש, המצוינים באוכלוסיית התלמידים או בכך שלחלשים יש מסגרות שונות לתגבור

 לא 3-מנהל אחד חשב שאין צורך להקצות ממשאבי בית הספר למטרות קידום מצוינים ו. את כולם כלפי מעלה

 .נתנו תשובה ברורה

 . צוין על ידי מחצית מהמרואיינים – תגמול הולם והצורך במתןמחסור במורים מתאימים  •
 "היכולותשגם מוכנים להשקיע מזמנם וממרצם וגם שיש להם את , יש מעטים, לצערי"

על מנת שיוכל , ה של מורה שיהיה מתוגמל אחרת'הפרסטיז, שלמורה יהיה תגמול ופיצוי "

 –שהמערכת תתייחס ותתגמל מורה גם בצורה אחרת . להרים את דגל המצוינות קדימה

 ."מקצועית

נים  מנהלים הזכירו שההתארגנות להפעלת מסגרות למצוי3 - קשיים ארגוניים ומערכתיים בתוך בית הספר •

 :למשל. הינה בעייתית במסגרת מערכת השעות והאילוצים של חיי בית הספר
לצערי אין עדיין מודעות לכך שכמו שתלמידים עם לקויות למידה זכאים ממשרד החינוך "

כך גם המצוינים צריכים להיות , לסיוע רחב הן בשעות הוראה והן בטיפוח בכיתות קטנות

צריך לסייע למערכת , ים תלמיד כמחונן בתחום מסויםאני סבורה שכאשר מאבחנ. זכאים לכך

 בית ספריות בקבוצות קטנות תכניות,  מצוינות שתענינה לצרכיותכניותהחינוכית ליצור עבורו 

 ."ובמשך יום הלימודים

ואיך לבנות להם , מתי להוציא את התלמידים, ארגון הלמידה במסגרת היום הרגיל"

 ". השכבהמערכת כאשר הם מפוזרים בכל כיתות 

 שני מנהלים חשבו שלתלמידים המצוינים יש עיסוקים רבים בשעות הפנאי – חוסר התלהבות מצד תלמידים •

ושחלקם אינם מעוניינים בגיל חטיבת הביניים להימנות על אלה הנתפסים ) כמו חוגים וחברות בתנועות נוער(

 ").חנונים" ("למדנים"כ
 ".ם לפיתוח מצוינות לימודיתילדינו חשים עסוקים מאוד ולא תמיד מתפני"
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 לסיכום
אותםהם בבתי הספר " מקדם מצוינות"של  פעילות לפי דברי המשתלמים הגורמים שמקדמים או מעכבים –

 .לחה או כישלוןתשפיע על הצשיתוף פעולה מצד המנהל , כלומר. ההנהלה וצוות המורים": השחקנים"

 .גורם המשאבים הכספיים ומשאבי זמן הוזכר בעיקר כגורם מעכב

מדגישים את חשיבותם של משאבים: מסתכלים על הנושא בגישה מערכתית יותר, לעומת זאת, המנהלים –

ובעיות הנובעות ממאפיינים אישיותיים של התלמידים, קשיים ארגוניים ומנהליים, ייעודיים למצוינים

 .המצוינים
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 סיכום ומסקנות: פרק ה
במסגרת המגמות השונות לפיתוח מצוינות המסתמנות במערכת החינוך בארץ הורחבה לאחרונה ההגדרה 

 ,"תלמידים מצוינים"להגדרה המקיפה אוכלוסיה רחבה יותר של " מחוננים תלמידים" תה רווחת שלישהי

לא התקיימה הכשרה מסודרת של מורים , בעבר. יחסת בקירוב לחמישון העליון של אוכלוסיית הלומדיםיתהמ

הוחלט על פיתוח על מנת לקדם את הנושא . הספר-ולא היו פונקציות מקצועיות לריכוז הנושא בבתי, למצוינים

שנתיים של הכשרת מורים -דוהופעלו שני מחזורים בקורס זה  ."הכשרת מורים מקדמי מצוינות בחינוך"קורס ל

ו אותו "תשס-ה"המחזור הראשון התקיים בשנים תשס.  שעות לשנה168בהיקף ) ים"מקדמצ(מקדמי מצוינות 

התמקד  שליווה קורס זהמחקר .  מורים15ז שאותו סיימו "תשס-ו"והמחזור השני בשנים תשס,  מורים12סיימו 

 : ומסודרת לקידום נושא המצוינותשלושה מרכיבים הנחוצים לשם בניית תשתית מקצועיתב

 "מקדמי מצוינות בחינוך"פונקציה מקצועית של  •

 התפתחות מקצועית שתכשיר את מקדמי המצוינות לתפקידםלמסגרת  •

 ורותמת אותם לקידומם של כלל התלמידים במערכת הבית המצוינים גישה המטפחת את התלמידים  •

 .ספרית-קרי מצוינות בית, ספרית

של הקורס תוך כדי איסוף ועקב אחר שני מחזורים  ,שתי איטרציותב ,"עיצובמחקר "ה של המחקר נערך בשיט

ובכלים מגוונים ) מובילי הקורס ותלמידים, מנהלים, משתלמים(נאספו ממספר מקורות  הנתונים .מי של מידעאדינ

מבט . טריאנגולציהכדי לאפשר תיקוף של הממצאים באמצעות )  תצפיות וניתוח  מסמכים, ריאיונות, שאלונים(

של thick description) (קרוב ומתמשך על המשתלמים ופעולותיהם בקורס ובבית הספר סיפק תיאור עשיר 

וועדת , וועדת ההיגוי של הקורס, מובילי הקורס:  התובנות שנבעו מתיאור זה נידונו בפורומים שונים.  המתרחש

המסקנות וההמלצות , הממצאים.  צטיינים במשרד החינוךההיגוי של המחקר ונציגים בכירים מהאגף למחוננים ומ

 .שיפורטו להלן מתבססים על תהליך זה

 .'ג להלן סיכום הממצאים העיקריים בהתאם לשאלות המחקר שתוארו בפרק

 

 פיתוח מודל הכשרה למקדמי מצוינות .1
המבוססים המחקר  ממצאי ינתמך על ידו מחקר העיצוב הקורס במסגרת  במהלךגבשהתההכשרה שפותח מודל 

  :על

 משוב מצוות הקורס •

  רשימת נושאי הכשרה נחוצים שניתנה על יד המורים •

 . מקדם המצוינות כפי שבאה לידי ביטוי במהלך הקורס המורים את תפקידיהם שלתפיסותהתפתחות  •

ד ושל בחינוך מחמקדם מצוינות והגדרה של מאפייני המומחיות של זיהוי תהליך משולב של  כללמחקר העיצוב 

 .האלה ולפיתוח מודל ההכשרה לעידון הדרגתי של שני המרכיבים תהליך שהביא, מאידךההכשרה עקרונות 
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 )1שאלת מחקר (אפיון המומחיות של מקדמי המצוינות  1.1
 :המומחיות של מקדמי המצוינות ניתנת לאיפיון בשני צירים

צוינות שהוגדרו מלכתחילה ואלו התחדדו גיבוש תחומי התפקוד התבסס על תפקידי מקדם המ: תחומי תפקוד

 :במהלך המחקר וכוללים

 , )כמו מדעים (יתחום דעת דיסציפלינארמצוינת ב הוראה •

 ,  למצוינים בתחום הדעתהוראה •

  מצוינות בית ספרית בתחום הדעתקידום •

 . מצוינות בית ספרית כוללתקידום •

  -ום מצוינות על מקדם המצוינות כדי להוביל תהליכים לקיד:  ופרקטייתפיסת עולם וידע תיאורט

 לגבש תפיסת עולם בנושא  •

 "מחוננים"הבחנה בין כולל הבחנות בסיסיות ביניהם כמו , להכיר מונחים ומושגי מפתח: לרכוש ידע תיאורטי •

 מצוינות קידום"בין  וכן ;"הספר- מצוינות בביתקידום" בין ל"מצויניםתלמידים  להוראה"הבחנה בין ; "מצוינים"ל

 " מצוינות בית ספריתקידום" לבין " הספרבבית

/ דרכי תכנון והפעלה ובניית סביבות הוראה, להכיר שיטות עבודה וכלי הוראה והערכה: לרכוש ידע פרקטי •

 הדרכה בתחום המצוינות והמצוינות הבית ספרית /למידה 

 . להכיר דרכים להובלת תהליכי שינוי בבית הספר •

 

 ) 2שאלת מחקר  (התכנים ומבנ, עקרונות ההכשרה 1.2
נות והיא מבוססת על מספר עקרונות הנובעים מהספרות תכנית ההכשרה אמורה לקדם את מומחיות מקדמי המצוי

 :וממצאי מחקר זה) ראה פירוט במבוא(המקצועית של מורה 

 : הנדרשים לתפקידי מקדם המצוינות ופרקטיי ידע תיאורטתקנהתפיסת עולם ו שההכשרה תתמוך בגיבו .א
 1.1 שתוארו בסעיף תחומי התפקודחקר העיצוב הצביעו על הצורך לחדד את המהות של ארבעת ממצאי מ

כמו הבחנה (למורים שהגיעו לקורס חסרו הבחנות מושגיות בסיסיות בתחום המצוינות . ויחסי הגומלין ביניהם

רים לארבעת  ופרקטי הקשויוכן חסר להם ידע תיאורט, )בין קידום מצוינים לקידום מצוינות בית ספרית

חוסר הבהירות בא לידי ביטוי גם בסוגיות מרכזיות העומדות בבסיס פיתוח מצוינות על כל . התפקידים האלה

נמצא כי בתחילת  ).?האם פיתוח מצוינים ופיתוח מצוינות של כלל התלמידים הם בסתירה, לדוגמא(היבטיה 

תפקיד המחייב , ינים בבית הספרהמורים ראו את עיקר תפקידם בקידום התלמידים המצורוב התכנית 

 מהמורים 35%- רק כ.מורים אחרים בתחום זה התמקצעות בתחום הוראת מצוינים ורכישת כלים להפעלה של

 ההכשרה תכנית חוזקו ב כדי להרחיב את תפיסת התפקידספרית-ראו את תפקידם גם כמקדמי מצוינות בית

קר אלו המתייחסים לכישורי מנהיגות וניהול כמו ובעי, מרכיבים העוסקים בקידום המצוינות הבית ספרית

 .והנהגת מורים עמיתים ניהול לפי יעדים, הכנסת שינוי לבית הספר
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  תפיסת התפקיד אצל  תפיסותיהם ודעותיהם של המורים לאורך ההכשרה מצביע על התפתחותחקר

,  ממטלות הקורסהתבטא בהפעלות שנעשו בבית הספר כחלק השינוי .מהמורים שהשתתפו בתכנית 75%-כ

בתום הקורס הצביעו . יהם העתידיות בבתי הספרתכניותבעמדות שהביעו בשאלונים ובשיחות בסוף הקורס וב

המורים על כך שאחד מתוצריו המרכזיים היה חידוד ההבחנות בין התפקידים השונים ופיתוח תפיסת עולם 

ניתן . למקדם המצוינות הצגה ושיווק, הנחייהוכן ההכרה בצורך להקנות כישורי  ")מצוינות זה אורח חיים("...

 : לסכם את השינויים באופן הבא

 

   מצוינים תלמידיםוראתמה
 

 ספרהבית ב ת מצוינותהובלל

 הובלת מצוינות בית ספרית  מהובלת מצוינות בבית הספר 

 לתחומי דעת שונים  מיישום בתחום דעת

 פעלתםלשיתוף מורים וה  ממיקוד על הוראת תלמידים בלבד

 
 : כללי ניתן לאפיין את התפתחות תפיסותיהם של רוב המורים על תפקידי מקדם המצוינות בצורה הבאהבאופן

 לתפיסה כוללת ומבחינה  מתפיסה צרה ולא ברורה

 
כישורי מנהיגות , ידע פדגוגי, פדגוגי-ידע תוכן, ידע תוכן: שישה תחומי ידע נושאי ההכשרה יאורגנו סביב .ב

 תחומי ידע אלו מעוגנים בספרות המקצועית .חינוך כישורי ניהול וידע בעיצוב מסגרות ,והובלת צוות

 .(Shulman, 1986) העוסקת בהתפתחות מקצועית של מורים

ההבדל ברקע של משתתפי שני המחזורים חידד את  .ההכשרה תותאם לרקע המורים המשתלמים .ג

בעלי ניסיון רב בהוראת מצוינים יש עבור מורים . הצורך להתאים את ההכשרה לרקע של קהל היעד

הוראת מדע חדשנית והוראת (לצמצם את הטיפול בהיבטים הפרקטיים של שני התפקידים הראשונים 

יש לפתח לעומק גישה המדגישה , כמו כן. ולהדגיש את הטיפול בתפקידי מקדם המצוינות, )מצוינים במדע

ולהכיר , כלל ולפיתוח מצוינות בפרטכמפתח ללמידה אפקטיבית ב, את פיתוח המסוגלות העצמית

אסטרטגיות אלה ). שיווק, שיטות ניהול, כיצד לטפל בהתנגדויות, כמו(אסטרטגיות להובלת תהליכי שינוי 

 . אינן נכללות בהכשרתו הבסיסית של מורה מן השורה וחיונית למקדם המצוינות
תחומיים -ך להקשרים רבותורחב בהמש) דיסציפלינארי(תחומי  הקשרההכשרה תתבסס בתחילה על  .ד

 ממצאי מחקר רבים בתחום הקניית ידע ומיומנויות מצביעים על החשיבות של למידה בתחום .וכלליים

לכן חשוב שגם ההכשרה לקידום מצוינות תהיה . המשמש כמצע לפיתוח מעמיק של מושגים וגישות, דעת
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עקרון זה בא לידי . עת נוספיםובהמשך תורחב לתחומי ד, מעוגנת בשלבים הראשונים בתחום דעת מסוים

 . ביטוי בתכנון הקורס ובדעות המורים המשתתפים

הכשרה משמעותית היא זו .  ותכלול התנסות בהובלת תהליכי שינויהקשר פרקטיההכשרה תתבצע ב .ה

המחזקת את הידע התיאורטי והופכת אותו לידע , המשלבת רכישה של ידע חדש יחד עם הפעלה בשדה

ניתן לקדם זאת על ידי ביצוע מטלות ליישום . דרכי עבודתו של מקדם המצוינותפרקטי שהופך לחלק מ

 .הפעלת מורים עמיתים בבית הספר, לדוגמא. בשדה במהלך הקורס

ההכשרה תאפשר פיתוח של יכולת המורים לבצע רפלקציה והפקת לקחים באמצעות פעילויות  .ו
, ע על כך שהבנייה של תהליכי תיעודמצבי  בהשתלמויות מורים אחרותןניסיו.  והצגהתיעוד, מחקר

הכשרת המורה המוביל תהליכי שינוי . עבודת עמיתים ורפלקציה משותפת מקדמים את מומחיות המורים

מתעד ומנתח את תוצרי פעולתו יחד עם עמיתים , צריכה לכלול מסגרות בהן המורה מבצע מחקר פעולה

הצגה ודיון רפלקטיבי על , ם של תיעודבמסגרת ההכשרה יש לכלול היבטים מסוימי. ומפיק לקחים

המורים ניתחו והציגו ממצאי משוב שאספו מתלמידים מצוינים ומתלמידים , לדוגמא. פעילויות שביצעו

 . שהופעלו על ידם

.  ותתמוך בבניית קהילה לומדתמעבר לקורס המשך התפתחות מקצועית תרבות שלההכשרה תקנה  .ז

בפרט לאור העובדה שהידע הקיים היום , וינות חיוניהמשך ההתפתחות המקצועית של מקדמי המצ

התחום של פיתוח המצוינות . מחקרית וגם מבחינה פרקטית/בנושא זה הוא מוגבל גם מבחינה תיאורטית

יהיה צורך , לאור המציאות המשתנה בה יפעל מקדם המצוינות והידע החדש שיצטבר, ולכן, נמצא בתנופה

 המרכזיות .לת עמיתים לומדת יכולה לתמוך בתהליך ההתפתחותקהי. בהמשך פיתוח המומחיות בתחום

של למידה מעמיתים וחשיבות הביקור בבתי ספר של עמיתים הודגשה כבר במהלך הקורס על ידי 

פגישות , ובסיום הקורס הם ביקשו לשמור על קשר במסגרות כמו פורום מתוקשב, המשתתפים

 . 'ביקורים הדדיים וכו, תקופתיות

 

 המודל ההכשר

. מאידךההכשרה בחינוך מחד ושל עקרונות מקדם מצוינות  המומחיות של משולבים מאפייני מודל ההכשרהב

 לא רק מבחינת  ההכשרהמוקד כאשר כל מעגל משקף את  מעגלים4מכיל ו גנרישפותח הוא הכשרה המודל 

 מצוינות קידום, ם דעתבתחומצוינות קידום , הוראת מצוינים בתחום דעת, בתחום דעתמצוינת הוראה (התפקוד 

ב - ואעקרונות  (מקדם המצוינותתחומי התוכן של מומחיות   אלא גם מבחינת,)תחומית כללית- רבספרית-בית

ומייצג את ההשקפות והאמונות של תחום המדעים על ידינו מתייחס ל המודל הקונקרטי המוצע). 1.2בסעיף 

 .שוניםדידקטיים פדגוגיים עת נוספים ובכלים  בתחומי דמודל זהניתן לממש כי נדגיש . מובילי הקורס

יופיעו במינונים שונים תחומי הידע השונים ). 6ראה איור (מימדי של תכני ההכשרה -מוביל למיפוי דו השילוב לעיל

קיים קשר הירארכי .  במהלך ההכשרהי המורים המשתתפים ויעודכנו באופן דינאמיותאמו לרקע, במהלך ההכשרה

, )וראת מצויניםלא ניתן לקדם מצוינות בית ספרית במדעים ללא ידע תיאורטי ופרקטי על ה (בין מעגלי ההכשרה

מעגלי ההכשרה מחזקים , יחד עם זאת.  המיוצג באיור על ידי החץעובדה זו מובילה למהלך הכשרה התפתחותי
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הנמנים על ומי הידע בתחההכשרה תתמקד בתחילה , באופן כללי. ולא תמיד ניתן ורצוי להפריד ביניהם, זה את זה

 .ספרית-לשני המעגלים העוסקים בקידום המצוינות הביתובהמשך יעבור הדגש , שלושת המעגלים הראשונים

 

 מעגלי הכשרה 
 תחומי תוכן

הוראה 
מצוינת 

 בתחום דעת

 הוראה
למצוינים 
 בתחום דעת

 מצוינות קידום
 בתחום דעת

 מצוינות קידום
 ספרית-בית

  ידע תוכן
 ידע תוכן פדגוגי

 
 

 ידע פדגוגי

  
  

     כישורי מנהיגות והובלת צוות
     כישורי ניהול

תקופה 
 ראשונה

     ידע בעיצוב מסגרות חינוך
    ידע תוכן

   ידע תוכן פדגוגי
  ידע פדגוגי

 כישורי מנהיגות והובלת צוות

   
 

     כישורי ניהול

תקופה 
 שנייה

     גרות חינוךידע בעיצוב מס
    ידע תוכן

 ידע תוכן פדגוגי
 

  
  ידע פדגוגי

 

   כישורי מנהיגות והובלת צוות
   כישורי ניהול

  
תקופה 
 שלישית

     ידע בעיצוב מסגרות חינוך
     ידע תוכן

     ידע תוכן פדגוגי
     ידע פדגוגי

   תכישורי מנהיגות והובלת צוו
   כישורי ניהול

תקופה 
 רביעית

   ידע בעיצוב מסגרות חינוך
  

 תחומי התוכן לפי מעגלי ההכשרה : תכני ההכשרה: 6איור 
 ספרית-בשלבים שונים בקורס למקדמי מצוינות בית

 נושאים שטופלו  נושאים שהודגשו במיוחד 
 

ובפרט תכוונה להתנסות  )1.2(דם מטלות הקורס ייבנו באופן המאפשר יישום של העקרונות שתוארו בסעיף הקו

ביצוע רפלקציה והפקת לקחים באמצעות כן לו) העקרון (בבית הספר  ובהובלת שינוי פרקטית בתכנון תכניות

מהלך העבודה בקורס יעודד בנייה של כישורים להמשך התפתחות ). ועקרון (תיעוד והצגה , פעילויות מחקר

בניית הידע ב צריך יהיה לבנות מסגרות המשך שתתמוכנה ).זון עקר(מקצועית עצמאית ולבניית קהילה לומדת 

 .וההפעלה

תכנון קונקרטי של תכני קורס ומטלותיו למורי מדעים שעברו בעבר הכשרות במינונים שונים ד מוצג בפרק  :מהדוג

 בהיקף של שנתי-הקורס היה דו .סיון פרקטי בהוראת מצויניםיוכן היו בעלי נ, בפדגוגיות חדשניות להוראת מדעים
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מימדי שתואר ואת המהלך -מייצגת את המבנה הדו) 4ראה טבלה (מטריצת התכנים .  שעות לשנה168

ניתן לבנות בהתאם לאותו עקרון קורסים בהיקפים שונים בהתאם לרקע , כאמור). 4ראה טבלה (ההתפתחותי 

 .המורים המשתתפים ההתחלתי של

תוכן במודל תלת ממדי המתאר את הכשרתו של המורה מקדם לסיכום נתאר את צירוף מעגלי ההכשרה ותחומי ה

,  לדוגמא. ניתן לראות כי תחומי התוכן מיוצגים בהדגשים שונים  בכל אחד ממעגלי ההכשרה). 7איור (המצוינות 

תחומים אלה ". ידע פדגוגי"ו" כניות-ידע פדגוגי", "כניוידע ת"במעגל ההכשרה הראשון  מודגשים תחומי התוכן של 

כאשר ,  מים במידה מסוימת גם במעגלים הבאים אולם במקביל מודגשים תחומים חדשים בכל מעגל הכשרהמיוש

עיצוב "ו" כישורי ניהול"מודגשים בעיקר תחומי התוכן של ) קידום מצוינות בית ספרית(במעגל ההכשרה העליון 

כאשר מגיעה . ץ"מקדמהמודל ממחיש את התרחבות תחומי ההתמחות במהלך ההכשרה של ה". מסגרות חינוך

 .המשתלם שולט ובקיא בכל נושאי ההכשרה ותחומיה, ההכשרה למעגל העליון 

 

 דרכי ההפעלה בבית הספר ובמערכת .2
 )3שאלת מחקר ( מקדמי המצוינות בבתי הספר פעילות 2.1

 :הנתונים שנאספו במהלך המחקר מצביעים על התמונה הבאה

תחומי התפקוד שתוארו  בהלימה עם נמצאוים מקדמי המצוינות תחומי הפעילות של המור :תחומי הפעילות •

פרויקטים בית ; הפעלת תלמידים מצוינים לטובת תלמידים אחרים; הוראה לתלמידים מצוינים: כללולעיל ו

 והפעלת השתלמויות בנושאים כלליים רלבנטיים לנושא כגון הוראה למצויניםל מורים עמיתים דרכתה; רייםספ

 . הוראה למצוינים לבית הספרתכניותהבאת ;  ומול ההנהלהייצוג וריכוז הנושא בבית הספר; סדנא פיגמליונית

-כי תפקודו של מקדם מצוינות בבית, מכל האמור לעיל נובע .בבית ספר אחד אף הוקם מרכז אזורי למצוינות

 .הספר מגדיל את מספר התלמידים המשתתפים בתכניות למצוינות

בתחילת . בבית הספר גדל במהלך שתי שנות ההכשרה בתחום המצוינות תתכניוהמספר  :היקף הפעילות •

מצב שאפיין באותה עת בתי ספר אחרים כפי שנמצא בקבוצת  , אחת בממוצע בבית ספרתכנית ההקורס היית

וליותר משלוש ,  בממוצע למשתתפי המחזור הראשוןתכניות חלה עלייה לשתי תכניתלאחר שנה ב .ההשוואה

מכאן ניתן ללמוד כי עלה מספר התלמידים . בתי הספר של משתתפי המחזור השני  בממוצע בתכניות

 .הספר בתכניות למצוינות-המשתתפים בבית

 ,כצפוי. תכניות לוותה גם בעלייה בתחומי הפעילות ובמגוון התכניות במספר הה העליי:ההפעלות בבית הספר •

צים הפעילו ומיסדו אותן בבית "והמקדמ,  בקורסשהוצעוההפעלות בבתי הספר הושפעו ברובן מההפעלות 

ים "בחלק מהמקרים יזמו המקדמצ, בנוסף. הספר תוך התאמתן לצרכים המסוימים של התלמידים ובית הספר

 חדשניותבית ספריות יוזמות בנוסף לכך גם נוצרו במקרים אחרים .  מצוינות מגורמי חוץתכניותשל " ייבוא"

 .ים"שאותן הובילו המקדמצ

 .הורחבו מעבר לתחום המדעיםאו ברמת התכנון /בפועל ו ץ"של המקדמהפעילויות תחומי חלק מ :דיסציפלינה •
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 )4שאלת מחקר ( את תפקידו של מקדם המצוינות גורמים מעכבים ומקדמים 2.2
קיומו של . כאן נובעות בעיות מהותיות במערכת החינוך ומכתפקיד רשמיתפקיד מקדם המצוינות אינו מוכר 

של וסדרי עדיפויותיו  דעתו י ובשיקולמחד מקדם המצוינותיכולותיו של ב תלוי באישיותו ו, נכון להיום,התפקיד

  .משקפים מציאות זואכן ממצאי המחקר ו ,מנהל בית הספר מאידך

 חשיבות וכן ייחסו, דם המצוינותפעילות מק לש ם מעכב ומקדם על החשיבות של ההנהלה כגורהצביעוהמורים 

 ).'ציוד וכו, שעות, תקציב( ולהקצאת משאבים מתאימים לפעילות בבית הספר לשיתוף פעולה מצד עמיתיהם

הם מדגישים את הפן . מנהלי בתי הספר מהם הגיעו משתתפי הקורס מכירים בחשיבות התפקיד, ברמת ההצהרה

לתמיכת המנהלים . למרכיבים ארגוניים ומנהליים,  למשאביםמייחסים חשיבות ום"קיד המקדמציהמערכתי של תפ

ץ באופן "באותם בתי ספר שבהם תמכו המנהלים בפעולת המקדמ. חשיבות מכרעת להצלחת מקדם המצוינות

 .ץ הייתה אפקטיבית" ועבודת המקדמ בפעילות עם מצויניםחל שינוי משמעותי, בשעות, בגמול( מעשי 

 ספורים ברמת הסמכויות ובמקרים של מקדם מצוינות הוגדר תפקיד רשמי הספרמבתי בחלק , לקראת תום הקורס

" נספג"ץ הוא "במקרים רבים בהם הוגדר תפקיד של מקדמ. כולל הוספת שעות לכיתות, מפורשגם ברמת תגמול 

 ).כמו ריכוז מקצוע(מבחינה רשמית בתוך תפקידים קיימים 

 

  המצוינות השפעת פעילותו של מקדם המצוינות על קידום .3

 )6- ו5ת מחקר ושאל( ליתר התלמידים ולמערכת הבית ספרית, התרומה לתלמידים מצוינים 3.1
ח זה העלתה מגוון רחב "שנידונה בסקירת הספרות המתלווה לדו" מיהו התלמיד המצוין"הסוגיה  :התלמיד המצוין

, מוסיקה, ואחרים כמו ספורט, םאקדמיי(תחומי כישרון , מנת משכל :של הגדרות ומאפיינים אשר מתייחסים ל

מוטיבציה , יצירתיות, )ביטחון עצמי, יכולת למידה עצמאית, התמדה בביצוע משימה(מרכיבים אישיותיים , )אמנות

 .ותרומה לחברה

באופן מעשי נמצא כי במרבית המקרים נבחרו תלמידים לקבוצת מצוינות על סמך אבחנה והמלצה של המורה 

 .נם להשתתף במסגרת זוהמלמד ולאחר שהביעו רצו

תלמידים מצוינים במסגרת מחקר זה נמצא  92-מתוך שאלון שהועבר ל :כיצד נתפס התלמיד המצוין בעיני עצמו

ורובם ) ולא דווקא מדעים( ותחומי עיסוק רבים תבעלי מגוון התעניינויו, כי תלמידים אלה מודעים ליכולותיהם

במחקר זה הנעזרת בתלמידים המצוינים לקידום מצוינות בית מכאן שהגישה  ,מכירים בחשיבות התרומה לזולת

לתלמידים העדפות שונות .  הם מצהירים שאינם משקיעים בלימודים יותר משעתים ביום.ספרית הולמת דעות אלה

  .ובחירת מקצוע עתידי אינה מהווה גורם כבד משקל בבחירת עיסוקיהם, הספר-לגבי שיטות הוראה בבית

 מעלה כי קיימת ביניהם התלמידיםוהמורים עות  השוואה בין ד:המוריםהמצוין בעיני כיצד נתפס התלמיד 

מעניין  .סקרנות ועניין ומוטיבציה, יכולות קוגניטיביות גבוהות: הסכמה לגבי מאפיינים עיקריים של התלמיד המצוין

נובע מכך שהלמידה ייתכן כי הדבר  .לציין כי התלמידים לא הזכירו יכולת למידה עצמאית כמאפיינת אותם

אך , גם המורים לא ציינו תכונה זו כמאפיינת את התלמיד המצוין. במסגרות השגרתיות אינה מאתגרת אותם

הצביעו על הצורך לפתח יכולת זו אצל תלמידיהם וביקשו במהלך הקורס ללמוד על פעילויות מאתגרות המפתחות 

 . יכולת זו
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מצוינות בית "במחקר זה פותחה ונבדקה גישה לקידום  :םהפעלת תלמידים מצוינים לטובת שאר התלמידי

המורים הפעילו במסגרת , כפי שתואר לעיל. הכוללת הפעלת תלמידים מצוינים לטובת שאר התלמידים, "ספרית

 הופעלו פעם ראשונה והיו קצרות תכניותרוב ה .בהיקפים שונים ולאוכלוסיות שונות,  מסוגים שוניםתכניותהקורס 

, לבדוק את היתכנות הגישה, בסביבה תומכת  לאפשר למורה המצוינות להתנסותהן העיקרית הייתטווח כשמטרת

היה קשה לבדוק באופן שיטתי ומהימן את תרומת הפעילויות , בתנאים אלה .ולהתחיל תהליך שינוי בבית הספר

למורים להתנסות כדי לאפשר  :משובים מתלמידים על תרומת הפעילויות נאספו לצורך שתי מטרות .לתלמידים

וכדי לאפיין את מימדי התרומה לתלמידים המצוינים ולשאר ; רפלקציה והפקת לקחים, תיעוד, בתהליך של הערכה

 .  לתלמידיםתכניותמימדים אלה יוכלו לשמש בהמשך לבניית כלים להערכת תרומת  .התלמידים

 :ניתן לסווג את ההשפעות על תלמידים לפי המימדים הבאים

ת להבנת ותורממסוג זה ת יופעילותלמידים מצוינים דיווחו כי  :יצירתיות, מיומנויות, ידע -) מדעי (אקדמי •

רצון מביעים  ו,המופעלים מרגישים תרומה להבנת החומר הנלמד גם התלמידים .החומר הנלמד

 .לפעילויות נוספות מסוג זה

מפיקים , התלמידים האחרים והתלמידים המצויניםנמצא כי  :שביעות רצון, ןעניי, סיפוק - אפקטיבי •

הפעלת , חונכות, נאמני מצוינות (הנחיית תלמידים מצויניםהנעשות במפעילויות והנאה עניין , תועלת

 ).ימי שיא, מרכזי למידה

התלמידים המצוינים שהפעילויות הגבירו את תחושת האחריות החברתית  - מחויבות חברתית – ערכי •

 .שלהם

 על היותם מסוגלים לבצע  סיפוק וגאווההתלמידים המצוינים דיווחו על - self efficacy) (מסוגלות עצמית •

 .את הפעילויות ולסייע וללמד מדע לחבריהם

 

ומביעים עניין להמשיך ולשלבה בתהליכי , "ספרית-מצוינות בית"מורים רואים בפעילות תרומה חיובית לעידוד 

  .למידה

 

 המלצות .4
הניתן לאימוץ לתחומי , ר מודל גנרי להכשרת מקדם מצוינות בחינוךהמודל שתואר הוא כאמו :הכשרהמודל ה -

מבחינת (איזון נכון מומלץ לשמור על . דעת שונים ולהתאמה לפי פרטי הרקע של אוכלוסיית המשתתפים

אנו ממליצים לבצע את , כמו כן". קידום מצוינות בית ספרית"לבין  " מצויניםתלמידיםקידום "בין ) דגשים והיקף

ובהתאם לכך להחליט על ההיקף והתכנים המתייחסים למעגל , י תמיד בהקשר דיסציפלינארההכשרה

ניתן להיעשות בדרכים נוספות על אלה " מצוינות הבית ספרית"נעיר כי מימוש ה". ההוראה בתחום דעת"

 ).שהתמקד בקידום המצוינות הבית ספרית באמצעות התלמידים המצוינים(שהוצעו במחקר זה 

קיומה פעילות מקדמי המצוינות במהלך הקורס הצביעה על כך ש :וש תפקיד מקדם המצוינותתנאים למימ -

על מנת  . יצר הזדמנויות חדשות לקידום מצוינים ומצוינות בית ספרית כזו בבית הספרפונקציה מקצועיתשל 

 :יש לקיים מספר תנאים, לוודא שמגמה זו תמשך בעתיד

  תמיכת ההנהלה •



 

 
 מודל להכשרה והפעלה –" וךמקדמי מצוינות בחינ" 100

  בבית הספרינות למקדם המצומעמד מרכזי •

 שיתוף פעולה של מורים אחרים •

 תקן וגמול •

 לאחר סיום ההכשרה יש לקיים מסגרות המשך שיעודדו השתייכות: מצוינותמסגרות תומכות במקדמי ה -

 .פורום וירטואלי, כנסים, פורום בוגרים: כגון,  לומדת ומתפתחתקהילת עמיתיםל

לפי  ההכשרה של המשתתפים בקורסומיון מיפוי צע חייב להתב: ים"מיפוי ומיון מורים מועמדים למקדמצ -

ניסיון , בבית הספר תפקידים,  והשתלמויות קודמתהכשרה, ניסיון בהוראה, דיסציפלינהקריטריונים של 

קורס ההכשרה וקביעת  המיפוי ישמש לצורך קביעת מבנה. בית הספרהנהלת  ה מצדתמיכ, בהוראת מצוינים

  ).בהתאם למודל שתואר(יחסי הגומלין בין מרכיבי ההכשרה 

מקדם המצוינות בעבודה זו הינו אחד ממורי בית הספר הפועל בבית  :טווח פעילותו של מקדם המצוינות -

אך יתכן שמחמת אילוצים שונים יהיה צורך לשקול שינוי בתחומי , ברור שלמצב זה יתרונות רבים .ספרו

להערכתנו אין צורך לשנות את עיקרי  . ספרלמשל לבנות פונקציה אזורית האחראית על כמה בתי, האחריות

אלא לכלול גם התייחסות לעבודה עם מספר בתי ספר ולהשתמעויות הנובעות ,  ההכשרה שהוצעהתכנית

 .מכך

בעקבות ההתפתחויות בתחום טיפוח המצוינות במערכת החינוך נפתחו  :מגמות חדשות בהתפתחות התחום -

מצב זה פותח אפשרויות למסגרות  .נים ומצויניםלאחרונה מסגרות חדשות להכשרת מורים למחונ

ניתן להציע קורסים , עבור מורים בוגרי השתלמויות כאלה, לדוגמא .אלטרנטיביות להכשרת מקדמי מצוינות

  ).4- ו3מעגלי ההכשרה (קצרים יותר שיתמקדו בעיקר בהכשרה למקדם המצוינות הבית ספרית 

ובמסגרת קורס ) כשנה וחצי(תלמידים במשך זמן מוגבל מחקר זה עקב אחר מורים ו :מעקב ארוך טווח -

 .מומלץ להמשיך ולבחון היבטים של שאלות המחקר לאורך זמן לאחר תום הקורס ).מעין מעבדה(מובנה 

מיושם מודל ההכשרה  כיצד ?מה קורה לתלמידים ?וכיצד פועל ומתפתח מקדם המצוינותלמשל לבחון האם 

 ?בהשתלמויות אחרות
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 1נספח 

 מצוינים במוסדות להשכלה גבוהה-תכניות הכשרת מורים למחוננים

האוניברסיטה העברית הטכניון מכללת אורנים מכללת גורדון צ"הקורס שלנו מקדמ  אוניברסיטת
 שם המוסד א"אוניברסיטת ת גוריון-בן

מקדמי מצוינות "קורס 
 ".בחינוך

הסמכה להוראת 
תלמידים מחוננים 

 מצטייניםו

הכשרת מורים 
לתלמידים מחוננים 

הרחבת -ומצטיינים
 .הסמכה

טיפוח מצוינות 
במדעים ובטכנולוגיה 

התמחות בהוראת 
תלמידים מחוננים 

 .ומצטיינים

התמחות בהוראת 
תלמידים מחוננים 

 .ומצטיינים

התמחות בהוראת תלמידים 
 .מחוננים ומצטיינים

שם התוכנית

 .שנתית-תוכנית דו .1
 168( שעות 336 .2

 ).שעות בשנה

 .שנתית-תוכנית דו .1
 112( שעות 224 .2

 ).שעות בשנה

 .שנתית-תוכנית דו .1
 שעות לימוד 540 .2

 אקדמיות

סמסטריאלי  קורס
במסגרת לימודי תואר 

 נקודות 2מקנה ( שני
 ).זיכוי

 .שנתית-תוכנית דו  .1
 שעות 112(שעות  2

 ).בשנה

 .שנתית- דו  .1
 112( שעות 224  .2

 ).שעות בשנה

 .שנתית-תוכנית דו .1
 שעות 112( שעות 224  .2

 ).בשנה

היקף 
 /התוכנית

 ההשתלמות

מורים למדעים 
עדיפות (ומתמטיקה 

למורי מדעים המלמדים 
" 2000מצוינות "בתוכנית 

ולמורים בוגרי קורס 
ט "מורים מובילים במו

 ). ב"חט

מורים בפועל 
בעלי , ובשבתון

 .תעודת הוראה

 .תי ספרמנהלי ב .1
 .מורים .2
מורים בכיתות  .3

 .מיוחדות למחוננים
 .יועצים חינוכיים .4
עובדי הוראה  .5

בתפקידים פדגוגיים 
 .ומנהליים

עובדי הוראה  .6
המבקשים 

 .להתמחות בתחום

 סטודנטים הלומדים
לתואר שני במחלקה 

להוראת המדעים 
 .והטכנולוגיה

 . מורים בכיתות רגילות .1
מורים המלמדים  .2

בכיתות מצטיינים בית 
 .ספריות

מורים בכיתות מיוחדות  .3
 .למחוננים

עובדי הוראה  .4
המבקשים להתמחות 

 .בתחום

 .מנהלים. 1
 .רכזי תוכניות. 2
 .מורים. 3
 .יועצים. 4

 . מנהלים .1
 . רכזי תוכניות .2
 . מקצועיים בבתי ספר .3
 . יועצים בבתי ספר .4
 . מחנכים .5
העובדים בתוכניות . 6

 .עשרהה
 קהל היעד

 .תואר ראשון לפחות .1
 5ניסיון הוראה של  .2

 .שנים לפחות
המלצת ממנהל בית  .3

 .הספר
: בעל תפקיד מוביל .4

, רכז שכבה, מחנך
מנהל , סגן, רכז תחום

 .פיס-אשכול
 

המלצת מנהל  .1
 , ס"ביה

קורות חיים בדגש  .2
על יוזמות ועשייה 

 , חינוכית
 ראיון קבלה .3

תואר ראשון  .1
 .ותעודת הוראה

 . ועדת קבלה 2
למסלול אישי (

מתקבלים מועמדים 
על פי התאמתם 
 ).לקורסים השונים

יומנות סבירה מ .3
בהפעלת מחשב 
 .וגלישה באינטרנט

סטודנט הלומד 
לתואר שני במחלקה 

להוראת המדעים 
 והטכנולוגיה

תואר ראשון . 1 
 .לפחות

 .ניסיון בהוראה .2
המלצת מנהל בית . 3

המפקח / ספר
 .הממונה

 .ראיון אישי. 4

 .פחותתואר ראשון ל .1
 .ניסיון בהוראה .2
 מפקח/המלצת מנהל .3
 .ראיון אישי .4

/ תנאי
דרישות 
 קבלה
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, בעל ניסיון ביוזמה .5

הובלה והפעלת 
פרויקט חינוכי 

 משמעותי 
עדיפות למורה בעל  

ניסיון בהוראת 
 ויניםמצ

עדיפות למורה  .7
שהשתלם והשתתף 
 בכנסים בנושאים אלה

 ראיון אישי .8

 
ניסיון בהוראה  .4

אינטגרטיבית 
ובפיתוח יחידת 

 .לימוד

קידום וטיפוח הוראה . 1
מצוינת 
 מתמטיקה /במדעים

קידום וטיפוח הוראת .2
 תלמידים מצוינים

קידום המצוינות הבית . 3
ספרית בתחום 
: הדיסציפלינרי

 במתמטיקה , במדעים
קידום מצוינות כוללת . 4

 .ריתבבית ספ

להכשיר מורים 
לפיתוח תוכניות 
לילדים מחוננים 

 .ומצטיינים

הגברת המודעות  .1
לצרכים המיוחדים 

של תלמידים 
מחוננים ומצטיינים 

 .בבתי הספר
עיצוב מודל הוראה  .2

דינמי לעבודה עם 
תלמידים מחוננים 

 .ומצטיינים
הכשרת עובדי  .3

הוראה כנאמני 
תלמידים מחוננים 

ומצטיינים בבתי 
 . פרהס

 /הכרת הצרכים .1
מאפיינים מיוחדים 

של תלמידים 
 .מוכשרים

הכרת הגורמים  .2
שיש לקחת 

בחשבון בתכנון 
תכניות לטיפוח 
 .מצוינות וביישומן

 הגדרות עם הכרות .1
 מחוננות של ותפישות
 , והצטיינות

 מאפיינים הכרת .2
 ואפקטיביים קוגניטיביים

 מחוננים ילדים של
 ובדרכי ומצטיינים

 המתאימות אההור
 .אלו לתלמידים

 

להכיר את  .1
הצרכים 

המיוחדים של 
אוכלוסיית הילדים 

המצטיינים 
והמחוננים ולפתח 

את המודעות 
 .לצרכים אילו

להכיר את  .2
התיאוריה 

והמחקר בנושא 
ילדים מחוננים 

בעולם , ומצטיינים
 .ובארץ

לדעת לאתר  .3
ילדים , באופן כללי

בעלי פוטנציאל 
 .מיוחד

 
 
 

פיתוח המודעות  .1
והעמקת המחויבות של 
מורים ומנהלים לחינוך 

תלמידים מחוננים 
 .ומצטיינים

העמקת הידע  .2
הפרופסיונאלי ופיתוח 

מומחיות של מורים 
וסקים ומנהלים הע

בחינוך תלמידים 
 .מחוננים ומצטיינים

פיתוח גישה הוליסטית  .3
לחינוך תלמידים מחוננים 

תוך הבנה , ומצטיינים
והתייחסות לצורכיהם 

הייחודיים בתחום 
החברתי , הקוגניטיבי

 .והרגשי
 
 
 

מטרות 
/ התוכנית
 הלימודים
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להתנסות בבניית  .4

תכניות התערבות 
גמישות לטיפוח 

כולל של 
התלמידים 
המחוננים 

והמצטיינים תוך 
שילוב 

ההתייחסות 
לצדדים 

, הקוגניטיביים
, אפקטיביים
חברתיים 

והתנהגותיים של 
 .אוכלוסיות אילו

להוות בבתי  .5
הספר מקור ידע 
מקצועי בתחום 
הטיפול בילדים 

המחוננים 
 .והמצטיינים

 קהילה ליצור .6
לומדת של מורים 

ובעלי תפקידים 
שונים במערכת 

קבוצת : החינוכית
עמיתים החולקת 
מטרה משותפת 

תוך למידה 
 .הדדית

 
 

למידה והתנסות , היכרות .4
ביצירת כלים פדגוגיים 

ודידאקטיים לפיתוח 
תכניות לימודים עבור 

 .וכלוסייה זוא
גיבוש ומיסוד של דפוסי  .5

חינוך והוראה להצמחתם 
של תלמידים מחוננים 

 .ומצטיינים
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קידום וטיפוח הוראת  .1

 :תלמידים מצוינים
מאפייני התלמיד  .א

: המצוין וצרכיו
, היבטים קוגניטיביים
 .רגשיים וחברתיים

תפיסות שונות של  .ב
ות מחוננ, מצוינות

 .ואינטליגנציה
איתור תלמידים  .ג

 .מצוינים
תכניות ייחודיות  .ד

למצוינים ודרכי טיפוח 
 .בארץ ובעולם

דרכי הוראה והערכה  .ה
 .ייחודיות למצוינים

העשרת : יישום .ו
מצוינים במדעים או 

כגון (במתמטיקה 
, תחקירנות מדעית
למידה באמצעות 

 ).פרויקטים
קידום וטיפוח הוראה  .2

מדעים או מצוינת ב
 :במתמטיקה

קידום התפתחות  .א
מקצועית של המורה 

 .בתחום הידע
רקע -מנהיגות מעצבת .ב

תיאורטי ופעילות 
 .מעשית

 
 

 

נושאים  .1
בפסיכולוגיה וחינוך 
העוסקים במחוננות 

 .ובמחוננים
אינטליגנציה  .2

ואינטליגנציה 
 .רגשית

מיומנויות הוראה  .3
גבוהות באמצעות 
 .מחשב ואינטרנט

 ותורת פתרון בעיות .4
 .המשחקים

 .פרויקט גמר .5

 הגדרה  .1
 ).מצוינות(

מחקרים בנושא  .2
בהתייחס לתחומי (

מדע וטכנולוגיה 
 ).שונים

מדיניות טיפוח  .3
 .המצוינות

פיתוח תוכניות  .4
 .לימוד

הכשרת מורים  .5
לתלמידים 

 .מצוינים
 

 להיבטים חשיפה .1
תאורטיים ומחקריים של 

 .הנושא 
: דובין הנושאים שיילמ 

, למידה משמעותית
, תהליכי בניית ידע

תיאוריות 
קונסטרוקטיביסטיות 

, למידת חקר, ללמידה
, חשיבה מסדר גבוה
, חשיבה ביקורתית
מטה , חשיבה יצירתית

גישות שונות , קוגניציה
תפקיד , לטיפוח חשיבה

ניתוח ממצאים  ,המורה
מחקריים העוסקים 

בלמידת חקר וטיפוח 
חשיבה מסדר גבוה 

הידע הדרוש ובניתוח 
למורים לצורך הוראה 

אצל מחוננים , בגישה זו
 . ומצטיינים

ניתוח פרויקטים  .2
ופעילויות חינוכיות 

 . קיימות
יצירת פעילויות  .3

לימודיות למחוננים 
ומצטיינים על ידי 

 .המשתלמים
 
 
 
 

 -בשנה הראשונה  .1
 : הילד המחונן

מאפיינים  .א
, קוגניטיביים

חברתיים , רגשיים
 .ויצירתיים

וגיות בקשר ס .ב
שבין אינטליגנציה 

ומחוננות 
ומוטיבציה 
 .ומחוננות

 דרכים לאיתור  .ג
 .מחוננים

מחוננים בעלי  .ד
 .קשיי למידה

 .בנות מחוננות .ה
בשנה השנייה  .2

המוקד הינו 
 :הוראת המחוננים

עקרונות לפיתוח  .א
תכניות לטיפוח 

 .מחוננים
טיפוח חשיבה  .ב

 .מסדר גבוה
טיפוח כישרונות  .ג

 .יחודייםי
בניית כלים  .ד

המתאימים 
להוראת מחוננים 

בכיתות 
הטרוגניות 
ובקבוצות 
 .הומוגניות

, סוגיות תיאורטיות .1
תפיסות שונות של 

מחוננות , מצוינות
 .ואינטליגנציה

 .כישרוניות ומומחיות .2
 . יצירתיות .3
, היבטים קוגניטיביים .4

ל רגשיים וחברתיים ש
תלמידים מחוננים 

 .ומצטיינים
מאפיינים וצרכים של  .5

אוכלוסיות מיוחדות 
, בנות: בקרב מחוננים
-תת, ליקויי למידה

 .משיגים
עקרונות לפיתוח תוכניות  .6

לימודים ודרכי הוראה 
לתלמידים מחוננים 

 .ומצטיינים
דרכים לטיפוח חשיבה  .7

-כולל מטה, מסדר גבוה
 .קוגניציה ורפלקציה

ות ייחודיות ודרכי תכני .8
 .טיפוח בעולם

סביבות למידה מיטביות  .9
לטיפוח מחוננות 

 .והצטיינות
ילדים מחוננים  .10

 .במשפחה

נושאי 
 הלימוד
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קידום מצוינות  .3
במדעים ובמתמטיקה 

 :ברמת בית הספר
פיתוח מודלים : יישום .א

להפעלה של 
תלמידים מצוינים 

כמוקדי טיפוח 
 .מצוינות

קידום מצוינות  .ב
מדעים בהוראת ה

והמתמטיקה ברמת 
 .בית הספר

קידום מצוינות כללית  .4
-ברמת בית הספר

 :טיפוח מצוינות כוללת
 :פיתוח כישורי ניהול .א

היכרות עם התפיסה  
 של בית הספר כארגון

הובלת שינויים  
והתגברות על 

 התנגדויות
 קידום פרויקטים 
 ניהול לפי יעדים 
הנחלת תרבות : יישום .ב

של מצוינות בית 
 :ספרית

 סדנאות לכלל המורים 
הפעלות מורים  

 נוספים
פיתוח מרכז בית  

ספרי לטיפוח מצוינות 
 במקצועות השונים

התנסות בעבודה עם  .4
תלמידים מחוננים 
ומצטיינים בשיטות 

הוראה אשר מטפחות 
 . ידת חקרחשיבה ולמ

ניתוח רפלקטיבי של  .5
 . ההתנסות

 הגדרות ותפיסות לגבי  .6
 .מחוננות והצטיינות

 הכרת מאפיינים  .7
רגשיים , קוגניטיביים

וחברתיים של ילדים 
 מחוננים

  וטיפוחהיצירתיות .8

העיסוק במחונן  .ה
 .ובסביבתו
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בין השעות ' יום ב
אחת  (10:00-16:00

מפגשים ) + לשבועיים
פרויקט + מתוקשבים 

בשנה (אישי בבית הספר 
נפגשים ' בשנה ב) . 'א

שלושה /לשבועיים אחת
 נחיית פרויקטיםה+ 
 
 

 בין השעות ' יום ה 
ש " ש6 (15:00-20:00

ימים מרוכזים בשנה + 
 )'א

 בין השעות' יום ד
 14:30-16:30 

-19.00 :ב בין השעותימי 
15.00 

יום אחד בשעות 
צ במשך השנה "אחה

 ימים מרוכזים 4+ 
 בחופשות בית הספר

 ימי ב בין השעות
 16:00-19:15 

מועד 
 הלימודים

  .תלמותגמול הש .1

 .גמול השתלמות .1
תעודה המעידה על  .2

הרחבת הסמכה 
בתחום של הוראת 
תלמידים מחוננים 

מטעם האגף 
להכשרת מורים 
במשרד החינוך 
ומכללת אורנים 

בהתאם להסמכתם 
. בתעודת ההוראה

בוגרי תוכנית (
 -שאינם מורים

זכאים לאישור 
מטעם מכללת 

אורנים המעיד על 
השלמת לימודיהם 

להוראת בתוכנית 
 .תלמידים מחוננים

   נקודות זיכוי2

 .גמול השתלמות .1
תעודת הסמכה  .2

להוראה של 
תלמידים מחוננים 

 ומצטיינים
 .ממשרד החינוך

בעתיד תקנה  *
התעודה עדיפות 
בקבלה להוראת 

תלמידים מחוננים 
 .ומצטיינים

 224( גמול השתלמות  .1
 ).שעות

תעודת סיום של התכנית  .2
 להתמחות בהוראת
תלמידים מחוננים 

ומצטיינים מטעם המרכז 
האוניברסיטאי לפיתוח 

אוניברסיטת -סגל בחינוך
א ומטעם משרד "ת

 המחלקה -החינוך
לתלמידים מחוננים 

 .ומצטיינים
הסמכה להוראת  .3

תלמידים מחוננים 
ומצטיינים לכיתות בכלל 

בהתאם , מערכת החינוך
לשכבת הגיל בה הוכשר 

 .מטעם משרד החינוך
 
 
 
 
 

 /גמול
 /הסמכה
 הכרה
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עדיפות להשתלבות  .4

בהוראת תלמידים 
מחוננים ומצטיינים 

 במסגרות שונות

 לשנה ₪ 260 לשנה ₪ 900

  במימון'א שנה
מידי שנה . ח"שהמ

 י"ל ע"שכ נקבע מחדש
 :דמי רישום. ח"משה
 - מ, 100₪ -15.7.07 עד

15.7.07 - 150₪ . 

ל "נכלל במסגרת שכ
 .לתואר שני

 לשנה₪  850 לשנה ₪ 700

 לשנה לא כולל ₪ 2,800
 .דמי רישום ₪ 150

 700ח "י משה"למאושרים ע
 מלגה+ לשנה 

 ל"שכ



 
 118 נספחים

 2נספח 

 בחינוך מצוינות מקדמי קורס

 2005 אוקטובר
 למורה שאלון

 כה עד שהתקיימו מצוינות לקידום 1 הסגרותעל מצב תמונת ממך לקבל ברצוננו, בקורס הפעילות שנת תחילת עם

 .שונים דעת בתחומי המצוינות בנושא) ו"תשס (השנה שיופעלו אלו ועל, הספר בבית אצלכם

 !הפעולה שיתוף על תודה

 

 ___________________________:ספר בית  _______________________________________: שם

 שנייה /ראשונה: בקורס שנה

 ____________:אחר 'ט 'ח  'ז :בכיתות השנה ת/מלמד

 ______________________________ : מקצועות

 הספר בבית שקיימות למצוינות" ותיקות "מסגרות
 ):ו"בתשס גם תתקיימנה אם לציין נא(

 ____________________________________________________________  :הפעילות מסגרת .1

 _______________________________________________________________ :עיקרית מטרה 

 ו"תשס בשנת  ה"תשס בשנת  

 ____________________________ ):אומדן (תלמידים' מס ________________________:מיועדת למי

 שעות___ __ הלימודים אחרי, שעות_________הלימודים בשעות_____ _______:שבועיות שעות מספר כ"סה

 __________________________________________ ________________?המעורבים המורים הם מי

 ?המשתתפים התלמידים נבחרו כיצד

 מורים המלצת  2000 מצוינות של מיון מבחני 

 _______________________________:פרטו, אחר   התלמידים רצון 

 _____________ _____________ :דרך באיזו י/תאר, כן אם .לא / כן ?זו בפעילות ת/מעורב היי /תהיה האם

 ____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ :הפעילות מסגרת .2
                                                 

 מצוינות באמנות, חוגי מדע, כיתות מצוינות:  לדוגמה1
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 ______________________________________________________________  :עיקרית מטרה 

 ו"תשס בשנת  ה"שסת בשנת  

 ________):אומדן (תלמידים' מס ________________________:מיועדת למי

 שעות___ __ הלימודים אחרי, שעות_________הלימודים בשעות_____ _______:שבועיות שעות מספר כ"סה

 __________________________________________ ________________?המעורבים המורים הם מי

 ?)אחת מאפשרות יותר לסמן ניתן (המשתתפים התלמידים ייבחרו/נבחרו כיצד

 מורים המלצת  2000 מצוינות של מיון מבחני 

 ______________________________:פרטו, אחר   התלמידים רצון 

 _____________ ______________:דרך באיזו י/תאר, כן אם .לא / כן ?זו בפעילות ת/מעורב היי /תהיה האם

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ :הפעילות מסגרת .3

 ______________________________________________________________  :קריתעי מטרה 

 ו"תשס בשנת  ה"תשס בשנת  

 ____________________________ ):אומדן (תלמידים' מס ________________________:מיועדת למי

 שעות___ __ ימודיםהל אחרי, שעות_________הלימודים בשעות_____ _______:שבועיות שעות מספר כ"סה

 __________________________________________ ________________?המעורבים המורים הם מי

 ?)אחת מאפשרות יותר לסמן ניתן(? המשתתפים התלמידים נבחרו כיצד

 מורים המלצת  2000 מצוינות של מיון מבחני 

 ______________________________:פרטו, אחר   התלמידים רצון 

 ___________________________ :דרך באיזו י/תאר, כן אם .לא / כן ?זו בפעילות ת/מעורב היי /תהיה האם

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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 השנה להפעיל המתוכננות חדשות פעילות מסגרות
 :תלמידים עם

 ____________________________________________________________  :הפעילות מסגרת .4

 ______________________________________________________________ :עיקרית מטרה 

 ____________________________ ):אומדן (תלמידים' מס ______________________:מיועדת למי

 שעות___ __הלימודים אחרי, שעות_________הלימודים בשעות_____ _______:שבועיות שעות מספר כ"סה

 __________________________________________ ________________?המעורבים המורים הם מי

 ?)אחת מאפשרות יותר סמןל ניתן( ?המשתתפים התלמידים נבחרו כיצד

 מורים המלצת  2000 מצוינות של מיון מבחני 

 _____________________________ :פרטו, אחר   התלמידים רצון 

 ___________________________   :דרך באיזו י/תאר, כן אם .לא / כן ?זו בפעילות ת/מעורב היי /תהיה האם

 ___________ֹ______________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ :הפעילות מסגרת .5

 ______________________________________________________________  :עיקרית מטרה 

 ______________________________ ):אומדן (תלמידים' מס ______________________:מיועדת למי

 שעות___ __הלימודים אחרי, שעות_________הלימודים בשעות_____ _______:שבועיות שעות מספר כ"סה

 __________________________________________ ________________?המעורבים המורים הם מי

 ?)אחת תמאפשרו יותר לסמן ניתן( ?המשתתפים התלמידים נבחרו כיצד

 מורים המלצת  2000 מצוינות של מיון מבחני 

 _______________________________ :פרטו, אחר   התלמידים רצון 

 ____________________________ :דרך באיזו י/תאר, כן אם .לא / כן ?זו בפעילות ת/מעורב היי /תהיה האם

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 
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 :מצוינות להפעלת הקשורים בנושאים הספר בבית מורים עם פעילויות

 
 :תלמידים עם

 ____________________________________________________________ :הפעילות ומטרתה .1

 ____________________________  ?כמה מורים ישתתפו _______________________:מיועדת למי

 _______________________ ) הצהריים אחר סדנאות, מורים חדר ישיבות, צוות ישיבות (הפעילות מסגרת

 מפגשים_____  _________-ב שעות_________________:היקף

 __________________________________________________________________ :צפויים תוצרים

 _____________________________________________________________? התכנית את מפעיל מי

 _________________________________ ?תפקיד באיזה, כן אם. לא  /כן ?בה ת/מעורב תהיי/תהיה האם

 

 _____________________________________________________________ :ומטרתה הפעילות .2

 ____________________________ ?כמה מורים ישתתפו ________________________:מיועדת למי

 ________________________ ) הצהריים אחר סדנאות, מורים חדר ישיבות, צוות ישיבות (הפעילות מסגרת

 מפגשים_____ _________ -ב שעות_________________:היקף

 _________________________________________________________________ :צפויים תוצרים

 _____________________________________________________________? התכנית את מפעיל מי

 _________________________________ ?תפקיד באיזה, כן אם. לא  /כן ?בה ת/מעורב תהיי/תהיה האם

 __________________________________________________________________________ 



 
 122 נספחים

 :מצוינות לקידום הפעילות לכל כללית התייחסות

 ?ספרך בבית למצוינות תוכניות להצלחת לתרום שעשויים העיקריים הגורמים שלושת לדעתך מהם .1

  _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 
 ?ספרך בבית למצוינות תוכניות של הצלחתן את לעכב שעלולים העיקריים הגורמים שלושת לדעתך מהם .2

______________________________________________________________________ 

 ?ובוגריהן תלמידיהן על להשפיע למצוינות תוכניות עשויות, לדעתך, תחומים באילו .3

  _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

? הספר בבית מרכזי כערך" המצוינות "ערך בקידום הקשורות פעולות שלך הספר בבית נעשות או נעשו האם .4

 בקרב פעולות, הספר בבית התלמידים כלל בקרב פעולות (כאלו לפעולות ודרכים דוגמאות טלפר נא, כן אם

 )'וכו המורים

 _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 ?שלך הספר בבית" המצוינות "ערך בקידום או התוכניות בהפעלת לך לסייע הקורס יוכל לדעתך כיצד .5

  _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

 

 :כלליות הערות

 _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 
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  3נספח 

 ו"תשס שנת בתחילת עמדות שאלון
 

 'ב 'א :בשנה בקורס משתתף ___________________________:שם

 _______________________:ספר-בית

 

 :הבאות השאלות על ענו נא

 ?)מאפיינים שלושה לפחות לציין נא (המצוין התלמיד מאפייני, לדעתך, הם מה .1

  _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

 ?מצוינות בכיתת המורה של תפקידיו ,לדעתך, הם מה .2

  _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

 ?הספר בבית" המצוינות מקדם "של תפקידיו, לדעתך, הם מה .3

  _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

 

 

 !רבה תודה
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 4נספח 

 שאלון לקבוצת השוואה
 

 2006נובמבר 

 ב"ט בחט"לכבוד המורים המשתתפים בקורסים של המרכז הארצי למורי מו

 

 ,שלום רב

מצוינות בית "ון והעמותה למצוינות מבצעים מחקר בנושא המחלקה להוראת המדעים בשיתוף עם מכון דוידס

 ברצוננו לבקשך לענות על מספר שאלות כדי שנוכל לקבל . במטרה לקדם נושא חשוב זה במערכת החינוך"ספרית

 .בבתי הספר בתחום זה תמונה עכשווית על המצב

 בתודה מראש

 מרים כרמלי     זהבה שרץ'דר    בת שבע אלון'פרופ

 _____________________________________:שם

 _________________________________:ספר-בית

 :נא ענו על השאלות הבאות

 חלק א

 ?)נא לציין לפחות שלושה מאפיינים( מאפייני התלמיד המצוין , לדעתך,מה הם .1

  _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

  ?תפקידיו של המורה בכיתת מצוינות, לדעתך,מה הם .2

  __________________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________________ 

 ?"מצוינות בית ספרית" , לדעתך,במה מתבטאת .3

  _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

 ? מה יהיו לדעתך תפקידיו,ת בבית הספרבהנחה שיהיה מורה שתפקידו לקדם את המצוינו .4

 __________________________________________________________________________ 

 : ציין נושא אחד שחשוב במיוחד לכלול בקורס כזה".מקדמי מצוינות"נניח שימוסד במערכת קורס למורים  .5

 __________________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________________
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 חלק ב

 :ז"תארו מסגרות למצוינות שקיימות בבית ספרכם בתשס
 _____________________________________________________________  :מסגרת הפעילות .1

 __________________________________________________________________ :מטרה עיקרית

 ____________________________):בערך( תלמידים ' מס________________________ :למי מיועדת

  שעות_______ אחרי הלימודים,שעות________ בשעות הלימודים___________ :כ מספר שעות שבועיות"סה

 __________________________________________________________ ?רביםמי הם המורים המעו

 ?כיצד נבחרו התלמידים המשתתפים

  המלצת מורים  2000  מבחני מיון של מצוינות

 ______________________________ ______: פרטו, אחר   רצון התלמידים 

 

 _____________________________________________________________  :מסגרת הפעילות .2

 _________________________________________________________________ :מטרה עיקרית

 _____________):בערך( תלמידים ' מס________________________________________:למי מיועדת

  שעות________ אחרי הלימודים,שעות________ בשעות הלימודים__________ :כ מספר שעות שבועיות"סה

 __________________________________________________________ ?מי הם המורים המעורבים

 ?כיצד נבחרו התלמידים המשתתפים

  המלצת מורים  2000  מבחני מיון של מצוינות

 __________________________________ ___: פרטו, אחר רצון התלמידים 

 

 ____________________________________________________________  :מסגרת הפעילות .3

 __________________________________________________________________ :מטרה עיקרית

 ____________________________):בערך( תלמידים ' מס________________________ :למי מיועדת

  שעות_______ אחרי הלימודים,שעות________ בשעות הלימודים___________ :ספר שעות שבועיותכ מ"סה

 __________________________________________________________ ?מי הם המורים המעורבים

 ?כיצד נבחרו התלמידים המשתתפים

  המלצת מורים  2000 מבחני מיון של מצוינות 

 ____________________________________: פרטו, אחר   רצון התלמידים 
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 חלק ג

 :לפעילות בית ספרית לקידום מצוינותנא התייחסו בשאלות הבאות באופן כללי 

 ?מהם לדעתך שלושת הגורמים העיקריים שעשויים לתרום להצלחת תוכניות למצוינות בבית ספרך .1

  _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

 ?למצוינות בבית ספרךמהם לדעתך שלושת הגורמים העיקריים שעלולים לעכב את הצלחתן של תוכניות  .2

  _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

 ? עשויות תוכניות למצוינות להשפיע על תלמידיהן ובוגריהן, לדעתך, תחומיםבאילו .3

  _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

 ? כערך מרכזי בבית הספר"המצוינות"האם נעשו או נעשות בבית הספר שלך פעולות הקשורות בקידום ערך  .4

 פעולות בקרב ,פעולות בקרב כלל התלמידים בבית הספר( נא לפרט דוגמאות ודרכים לפעולות כאלו ,אם כן

 )'המורים וכו

  _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

 :הערות כלליות .5

  _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 



 
 127 נספחים

 

 5נספח 

 'א שנה - מצוינות מקדמי קורס

 שאלון משוב תקופתי
 05 דצמבר 

 

 ,רב שלום

 

 ענו אנא. עתה עד בקורס שהתרחש מה על דעתכם חוות לשמוע ברצוננו, הראשונים המפגשים ארבעת לאחר

 .הפעילות בהמשך בחשבון תילקחנה תשובותיכם. בכנות

 תודה

 צוות הקורס

 

 :מבחינתכם המתאימות במשבצות X סמנו נא .1

הרלוונטיות לתפקיד  מידת העניין 
  הרלוונטיות להוראה מקדם המצוינות

 הערותמעטהבינונית רבהמעטהבינונית רבהמעטהבינונית רבה 

           אפקט פיגמליון

           שיעור מדע

           הרצאה על תאי גזע

הרצאה על תהליכי 
 זיכרון

          

 למיון הסדנה
 מכון (מצוינים
 )סאלד

          

קריאת מאמרים 
 ינותהעוסקים במצו
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 ?כה עד הקורס אותך העשיר מהב .2

  _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 ? ולחזק להמשיך כדאי כה עד בקורס שהיו והתכנים הנושאים מתוך אלו ני /ציין .3

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 : חופשי באופן הקורס על דעתך את י/הבע .4

  _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________ 

 :הוזכרו שלא לנקודות הערות, בקשות .5

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

  

 תודה על שיתוף הפעולה
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 'ב שנה - מצוינות מקדמי קורס
 

 06 ינואר 

 ,רב שלום

 

 בחשבון תילקחנה תשובותיכם. בכנות ענו אנא. עתה עד בקורס שהתרחש מה על דעתכם חוות לשמוע ברצוננו

 .הפעילות בהמשך

 תודה

 צוות הקורס

 

 :מבחינתכם המתאימות במשבצות X סמנו נא .6

 
יות לתפקיד הרלוונט מידת העניין 

  הרלוונטיות להוראה מקדם המצוינות

 רבה 
כלל   מאד

 לא
רבה 
כלל   מאד

 לא
רבה
כלל   מאד

 הערות לא

עבודה  פרויקט
 עם מצטיינים

             

              שיעור מדע
הרצאה על תאי 

 גזע
             

הרצאה על 
 תהליכי זיכרון

             

מיון מצוינים 
 )לדמכון סא(

             

 פרויקטים ניהול
/ תוצאות פי על
  נאמן דן

             

בני "ביקור ב
 "דרור

             

ביקור באולפנת 
 ישורון

             

שינוי  תהליכי
 רינה ברקול ר"ד
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 :יניםהמצטי התלמידים עם העבודה -ספרי הבית הפרויקט הפעלת לגבי ובקשות הערות, דעות .1

  _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________ 

 ?כה עד השנה הקורס אותך העשיר במה .2

  _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________ 

 ? ולחזק להמשיך כדאי כה עד סבקור שהיו והתכנים הנושאים מתוך אלו ני /ציין .3

  _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________ 

 :הוזכרו שלא לנקודות הערות, בקשות .4

  _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________ 

 : חופשי באופן הקורס על דעתך את י/הבע .5

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________ 

 

 תודה על שיתוף הפעולה
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 6נספח 
 

 הספר בית ת/מנהל עם ראיון

 ואיזה, המצוינים בתלמידים להשקיע יש מהמשאבים נתח איזה, מוגבלים הם ס"ביה של משאביו בה במציאות .1

 יחסית הצטיינות לכלל רגילים תלמידים בהבאת כלומר (התלמידים שאר של" ִמצוָינּותם"ב להשקיע יש נתח

 ?)מצוינות של אחיד קריטריון פי על ולא, האישית ליכולתם

 הנמצאים המצטיינים אלה של הן, תיוג תהליך ליצור כדי אין בבית הספר מצוינות תכנית של בקיומה האם .2

 לשני" עצמה המגשימה נבואה "של תהליך להניע ובכך, אליה נכנסו שלא אלה של והן המצוינות בתכנית

 ?הכיוונים

 ?המצוינות" קוטב"ל ס"ביה את לקרב כדי להתגבר יש עליהם והמכשולים הבעיות, הקשיים מהם .3

 העונה למורה ת/עורך ה/שאת מיון ראיון בעת בלבד אחת שאלה לשאול היכולת באפשרותך הייתה אם .4

 אותו במקצוע המקצועית לשליטתו המתייחסת משאלה כמובן חוץ (ת/שואל היית מה, מצוין כמורה להגדרתך

 ?)למדל מיועד הוא

 ההוראה את הגדרתך פי על מצוין חינוכי לתפקוד להביאם כדי, מורים אצל לעשות יש אותו המרכזי השינוי מה .5

 ?המצוינת

 המצוינות ערך בהטמעת ת/המנהל כעוזר תפקידו את הרואה, המצוינות מקדם של מעבודתו מצפה היית מה .6

 ?הקהילה ועם המורים עם, ת/המנהל עם עבודה לפי פרטי. ספרית-הבית בעשייה

 ?ת/מוצלח מצוינות מקדם בעינייך מהו: דומה שאלה
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 7נספח 

 'ב-ו' שאלון מסכם למשתתפי שנה א
 ,רב שלום

ברצוננו לשמוע מכם על היבטים שונים של הקורס , עם תום השנה הראשונה בקורס למורים מקדמי מצוינות בחינוך

 בתכנון המשך בחשבון תילקחנה תשובותיכם ,בכנות ענו אנא. ועל תוכניותיכם לקידום המצוינות בבית הספר

 .הפעילות

 תודה

 הקורס צוות

 ________________________________________:שם

 

 ?) מאפיינים לפחות3כתבו (מהם לדעתך מאפייני התלמיד המצוין  .1

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ?"מצוינות בית ספרית"במה מתבטאת לדעתך  .2

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ?) מאפיינים לפחות3כתבו " (מקדם המצוינות"מהם לדעתך מאפייני המורה  .3

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ?בבית ספר" מקדם המצוינות"מהם לדעתך תפקידיו של המורה  .4

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ?מה בשנתו הראשונה של הקורס הכשיר אותך לקראת התפקיד .5

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ?מהקורס ת/ה לוקח/מהו המסר העיקרי שאת .6
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 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ?להפעיל בתחום המצוינות בבית הספר בשנה הבאה/ת ליזום/ה מתכוון/מה את .7

 )נא לפרט את מסגרת וסוג הפעילות ולמי מיועדת(

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ?ה לקבל בשנה הבאה/אילו כלים נוספים תרצי .8

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 :באיזו מידה קידם אותך הקורס בכל אחד מהבאים .9

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

במידה  
 רבה

ידה במ
 בינונית

במידה 
 כלל לאמועטה

     העשרה במדע

     התנסות בדרכי הוראה חדשות

     היכרות עם מאפייני התלמיד המצוין 

     היכרות עם דרכי הוראה במסגרות מצוינות

     רעיונות לפעילויות עם תלמידים מצוינים

     דרכים להפעלת מצוינים לטובת כלל התלמידים

     רכים לחיזוק הקשר הרגשי בין מורה לתלמידיםהיכרות עם ד

     היכרות עם מאפייני המנהיגות המעצבת

     :פרט, אחר

 

 :הציעו כיצד ניתן לשפרו". מקדמי מצוינות בית ספריים"הקורס מיועד להכשרת  .10

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 :הצעות, בקשות, הערות נוספות

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 ! נעימהתודה רבה וחופשה
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 ' שנה ב-קורס מקדמי מצוינות בחינוך 
 ,רב שלום

ברצוננו לשמוע מכם על היבטים שונים של הקורס ועל , עם תום שנתיים בקורס למורים מקדמי מצוינות בחינוך

החלוצים " שאתם ןחשובות במיוחד מכיוו תשובותיכם ,בכנות ענו אנא. תוכניותיכם לקידום המצוינות בבית הספר

 .הפעילות בתכנון המשך  ותשובותיכם יסייעו לנו"בתחום

 תודה

 הקורס צוות

 _________________________________:שם

 

 ?) מאפיינים לפחות3כתבו ( מהם לדעתך מאפייני התלמיד המצוין .1

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ?"מצוינות בית ספרית"במה מתבטאת לדעתך  .2

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 

 ?) מאפיינים לפחות3כתבו " (מקדם המצוינות"מהם לדעתך מאפייני המורה  .3

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ?בבית ספר" מקדם המצוינות"מהם לדעתך תפקידיו של המורה  .4

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 
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 ?מה בקורס הכשיר אותך לקראת התפקיד .5

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 :מהקורס ת/ה לוקח/מהו המסר העיקרי שאת .6

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ?ת לקדם את נושא המצוינות בבית ספרך בשנה הבאה/ה מתכוון/כיצד את .7

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 :באיזו מידה קידם אותך הקורס בכל אחד מהבאים. 8

 
במידה 

 רבה
במידה 
בינונית

במידה 
כלל לא מועטה

     העשרה במדע

     התנסות בדרכי הוראה חדשות

     היכרות עם מאפייני התלמיד המצוין 

     היכרות עם כלים לאיתור תלמידים מצוינים

     היכרות עם דרכי הוראה במסגרות מצוינות

     רעיונות לפעילויות עם תלמידים מצוינים

     צוינים לטובת כלל התלמידיםהיכרות עם דרכים להפעלת מ

     היכרות עם אסטרטגיות לחיזוק הקשר הרגשי בין מורה לתלמידים

     היכרות עם מאפייני המנהיגות המעצבת 

     היכרות עם כלים לתכנון של פרויקטים ותוכניות למצוינות בית ספרית

     דרכים ליצירת קשר עם גורמים בהנהלת בית הספר 

     ערכת הפעילות בתחום המצוינות הבית ספריתדרכים לה

     דרכים לעבוד עם עמיתים לקידום המצוינות הבית ספרית

     תוכניות למצוינות" שיווק"דרכים ל
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 ?מה לדעתך מבחין בין משתתפי הקורס לבין מורים שלא השתתפו בו, לאחר שנתיים של קורס .9

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 :פרוהציעו כיצד ניתן לש". מקדמי מצוינות בית ספריים"הקורס מיועד להכשרת  .10

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

העמותה , אילו מסגרות ובאיזו תדירות היית רוצה לשמור על קשר עם מפעילי הקורסב, לו היה הדבר תלוי בך .11

 ?ועמיתיך לקורס

 , פורום בוגרים, ימים מרוכזים (מסגרת
 הערותתדירות )ועודמפגשים בבתי ספר , פורום וירטואלי

   

   

   

   

   

 

 :הצעות, בקשות, הערות נוספות

 ____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 !וחופשה נעימה תודה רבה
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 8נספח 

 מצוינות בקבוצתים לתלמיד שאלון
 

 אישית להם לתרום במטרה, הספר בבתי שונות אפשרויות מצוינים תלמידים בפני לפתוח מעוניינים החינוך במערכת

 מבקשים אנו, כמוכם תלמידים של ולצרכים העניין לתחומי שיתאימו מסגרות לתכנן שנוכל כדי. כולה לחברה ודרכם

 .הבא השאלון על לענות מכם

 !!!וברצינות לב בתשומת ענו אנא

 
 _______________________________:חוג/ בקבוצה_____________: בכיתה ת/לומד - בן / בת אני

_________________________________________________________________________ 

 ?ספרך ביתב מצוינות בקבוצת להשתתף הגעת כיצד .1

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 ? הספר לבית מחוץ או הספר בבית קודמות בשנים השתתפת למצוינות חוגים/קבוצות באילו .2

 .....ב שהתקיים .......פתי בחוג בנושאהשתת ......כשהייתי בכיתה
 )הספר לבית מחוץ/ הספר בבית(

   

   

   

   

   

   

 

, בית שיעורי להכנת (הספר בית אחרי ללימודים יום כל ה /מקדיש ה /את בערך זמן כמה להעריך י/נסה .3

 ?)'וכו עבודות כתיבת, למבחנים התכוננות

 משעה פחות .א

 לשעתיים שעה בין .ב

 םמשעתיי יותר .ג



 
 138 נספחים

:הערות 

____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________ ?עליך מועדף בית שיעורי של סוג איזה

 ?הספר בבית עליך האהובים המקצועות מהם .4

_______________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ ?מדוע

 ?מהם, כן אם? הספר בבית שיילמדו רוצה שהיית נוספים מקצועות יש האם .5

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 ?בשיעורים עליך המועדף הלמידה סגנון מהו .6

 הכיתה כל את ת/מלמד ה/כשהמור .א

 לבד כשעובדים.ב

 בזוגות או בקבוצה כשעובדים .ג

 ______________________________________________________________ :מדוע י/פרט

 )תחרויות, חידונים, סיורים כמו(? הלימודים לתוכנית יוסיפוש רוצה היית פעילויות סוגי אילו .7

 _______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 במיוחד שהיה נושא, במיוחד שאהבת ילותפע (הספר בבית מלימודיך לך שזכורה לימודית חוויה על י/ספר .8

 ):'וכו מעניין

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 ?הפנוי בזמנך עושה ה/את מה .9

 לימודים  משחקים  : לצורך, "במחשב עובד" .א

 _____________________________דוגמה תן, באתרים גלישה   חברים עם שיחות   

 ____________________________________________________ חברות/חברים עם ת/נפגש .ב

 ___________________________________________________ :סוג מאיזה, ספרים ת/קורא .ג

 ____________________________________________________________:י/רטפ, ספורט .ד

 _______________________________________________:נושאים ובאילו היכן י/פרט, חוגים .ה
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 ?מצוינות לקבוצת מה/מתאים ה/את מדוע, דעתך לפי .10

 _______________________________________________________________________ 

 ?אחרים מתלמידים מצוינים תלמידים שונים לדעתך במה, כללי באופן .11

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 ?היום שמציעים למה בנוסף, הספר בבית ללמוד מצוינים לתלמידים להציע כדאי מה .12

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 .לא / כן ?הספר בבית אחרים לילדים לתרום או לעזור צריכים מצוינים שתלמידים ת/חושב ה/את האם .13

  :'וכו מתי, במה, יעזרו כיצד י/הציע, כן אם

 _______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 לא / כן  ? אחרים לתלמידים לעזור כדי לעשות ורוצה ה/יכול ה/שאת משהו יש האם .14

 ______________________________________________________ ֹ:וכיצד מה י/פרט, כן אם 

 _______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 ,זה בכיוון רעיונות לך יש אם". ליםגדו כשיהיו "לעשות רוצים הם מה היום כבר שיודעים תלמידים שי .15

   ללמוד ארצה ה/גדול כשאהיה :הבאה השאלה על י/ענה

 ________________________________________________________  : במקצוע לעסוק אבחר 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 רבה תודה
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 9 נספח

 הקורס מסלולי שלושת ולפי מפגש לפי' א בשנה הקורס תכנית

המורה כמנהיג "מסלול  "מצוינות בהוראת מדע"מסלול  "העשרה מדעית"מסלול  תאריך המפגש
 "בכיתתו

  גזע תאי בנושא הרצאה • 31.10.05 1
 'ש 2 - )גל הילה(

 למקדמי והקורס בחינוך מצוינות •
 מצוינות

 'ש 1 - )אריאלי חזקי(

  היכרות מפגש •
 'ש 4 - ציפיות ותאום

 

2 21.11.05   
 אפקט -מעצבת מנהיגות •

 פיגמליון
 'ש 7 - )צבי בן חגי(

3 28.11.05 
 מדע שיעור הדגמת •

 ' ש 3 - )ברק בן קובי ר"ד(

 

 למידה תהליכי בנושא הרצאה •
  יםהמדע בהוראת וזיכרון

  'ש 2 - )אלון שבע בת' פרופ(

 " 2000 מצוינות "תוכנית הצגת •
 'ש 1 - )אריאלי חזקי(

 פיגמליון אפקט על דיון •
 'ש 1 - צבי בן חגי (

4 12.12.05  
 וטכנולוגיה במדע תחקירנות •

 שרץ זהבה' דר(
 'ש 3 - )אורן ומירי

"החמה הבמה פינת "הצגת •
 'ש 1 - )ברק קובי(

 'ש 3 - מיון דנתס •

5 26.12.05 

 תחקירנות באתרי ביקור •
 'ש 4 - )ויצמן מכון מעבדות(

 המדע שיעור המשך •
 'ש 2 - )ברק בן קובי ר"ד(

 מאסלו של הצרכים סולם • 
 'ש 1 - )צבי בן חגי(

 תחקירנות באתרי ביקור 9.1.06 6
 'ש 4 -)ויצמן מכון מעבדות(

 ר"ד (המדע בשיעור דידקטי דיון •
 'ש 1 - )ברק בן קובי

 ' ש1 - "חמהפינת הבמה ה" •

 מאסלו של הצרכים סולם •
 'ש 1 - )צבי בן חגי(

 במתמטיקה שעור הדגמת • 23.1.06 7
 'ש - )פולג אבי' דר(

 למדעים הספר בית עם היכרות •
 'ש 2 - ואומנויות

 )אריאלי חזקי (קורס אמצע משוב •
 'ש 1 -

 תלפיות מסלול •
 'ש 1 – )פולג אבי' דר(

 

 בתכני בקבוצות דיון • 6.2.06 8
 'ש 3 - תהתחקירנו

 מצוינות מקדם תפקיד •
 'ש 2 - )אריאלי חזקי(

 תחקירנות מצגות בהכנת כללים •
  'ש 1 - )אורן מירי(

 'ש 1 -"החמה הבמה פינת" •

 הצגת: הקורס משתתפי • 20.2.06 9
 'ש 3 - תחקירנות פרויקטי

  למידה תחנת מטלת הצגת •
 הקורס סיום

 'ש 1 - )מרגל חנה(

' ש 1 - "החמה הבמה פינת" •

 מעצבת מנהיגות •
 'ש 2 - )צבי בן חגי( 

 המדע בגן סיור • 6.3.06 10
 'ש 2 - )רשפון משה' דר(

 התחקירנות נושא סיכום •
 'ש 2 - )שרץ זהבה' דר(

  "החמה הבמה פינת" •
 'ש 1 -

 מעצבת מנהיגות •
 'ש 1 - )צבי בן חגי(

 הפרויקטים התקדמות סקירת •  20.3.06 11
 אמפתית ותקשורת אמפתיה • )ברק קובי ר"וד מרגל חנה ר"ד (
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המורה כמנהיג "מסלול  "מצוינות בהוראת מדע"מסלול  "העשרה מדעית"מסלול  תאריך המפגש
 "בכיתתו

 'ש 1 -

 המושג של שונים באספקטים דיון •
 "מצוינות"
  )ברק קובי ר"וד מרגל חנה ר"ד(
 'ש 3 -

 'ש 3 - זפרני ענת(

 פולימרים בנושא פעילות • 3.4.06 12
 'ש 3 -) מרגל חנה' דר(

 הפרויקטים התקדמות סקירת •
 'ש 1 - )ברק וקובי מרגל חנה' דר(

 אמפתית ותקשורת אמפתיה •
 'ש 3 - )זפרני ענת(

 מדעיים פרויקטים •  24.4.06 13
 'ש 2 - )שפריר שי(

 אמפתית ותקשורת אמפתיה •
 'ש 2 - )זפרני ענת(

 ההוראה מטרות •
 'ש 1 - )ברק קובי(

14 8.5.06 
 ספר בבית לימודי סיור •

  ופגישה "עירון מבואות"
 'ש 5 - חוקרים עם

  ' ש 2 :בחממה מדע הוראת  •

15 22.5.06 

  במטלות מדעית תמיכה •

 למידה •
 קובי ר"וד מרגל חנה ר"ד(
 'ש 2 - )ברק בן

 מטלות על דווח המשך  •
 'ש 2 - למידה

 על דווח מעצבת מנהיגות •
ספר בתי מנהלי עם ראיונות

 'ש 3 - )צבי בן חגי(

16 5.6.06 

 זיכרון בנושא הרצאה •
 של המבט מנקודת ולמידה
 המוח מדעי

 'ש 2 - )תשבי נפתלי' פרופ(

 שנה וףס משוב שיחת: הקורס צוות •
 'ש 1 -

 המטלות הצגת: הקורס משתתפי •
  'ש 4 -

 

 80 בפועל שעות כ"סה
 שעות

  שעות38
)48(% 

  שעות9
)11(% 

  שעות33
)41(% 

 ודיונים מאמרים קריאת • 84שעות כללי
 'ש 28 - בפורום

  של והערכה הפעלה, תכנון •
  'ש 56 - מצוינים

 164: כ שעות"סה
  שעות66
)40(% 

  שעות65
)40(% 

  שעות33
)20(% 
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 הקורס מסלולי שלושת ולפי מפגש לפי' ב בשנה הקורס תכני 
מפגש 
 הערות, אחר פיתוח כישורי ניהול המורה כמקדם מצוינות העשרה במדע תאריך 'מס

1 31.10.05 

 תאי מדעית הרצאה •
 'ש 2 - גזע

 החומר נפלאות •
 ' ש2 - סדנא

 – מהמשתתפים ציפיות •
 'ש 1 - תפקיד הגדרת

 נאמני של המודל הצגת •
 'ש 1 - מצוינות

 המקדם אחריות •
 במערכת למצוינות

 'ש 1 - ספרית הבית

 נאמני מודל הצגת
 תוך נעשה מצוינות
 בהעשרה שימוש

 מדעית והעמקה
 חומרים בנושא

2 

21.11.05 

ס בני "בי

 דרור

 והפעלת בהעשרה דיון • 
 'ש 2 - מצטיינים

  שינוי תהליכי •
 'ש 3 - ברקול רנה

 והמורה ס"ביה מנהל •
 'ש 2 -

 

3 28.11.05  

 מקדם של תפקידו •
 'ש 1 -) חזקי (המצוינות

  מצוינות נאמני סדנת •
 'ש 3 -

 'ש 1 - משתתפים דיווחי •

  שינוי תהליכי •
 ברקול רנה

 'ש 2 - )משךה(
 

4 12.12.05  

: המשתלמים הצגות •
 העבודה לקראת ההכנות

 )4 (המצטיינים עם

 'ש 3 - סולד – מיון סדנת •

  

5 26.12.05 
 תמדעי הרצאה •

 ולמידה למידה
 'ש 1 - רגשית

 ' ש2 - סדנת מיון סולד •

 ' ש1 - דיווחי משתתפים •
 תוצאות לפי ניהול
 'ש 3 - נאמן דן

 

6 
9.1.06 

 אולפנת
 ישורון

 פעילויות הצגת •
 לקראת מדעיות
 י"ע שבוצעו חנוכה

 'ש 1 - מצטיינים

 'ש 1 - משתתפים דיווחי •

 תוצאות לפי ניהול •
 'ש 3 -) המשך(

 יגותמנה- פירון הרב •
 'ש 2 - בחינוך

 

7 
23.1.06 

 זאב גבעת
 

 רגשית אינטליגנציה •
 'ש 3 -

 'ש 2 - המשתתפים דיווח

 ס"ביה מנהלת הצגת •
 'ש 2 והמורה

 

 אמצע משוב מילוי

 בנושא פעילויות • 6.2.06 8
 'ש 2 - חומרים

 'ש 2 - פגמליון סדנת  •

  ש1חזקי  - ת משובשיח •
 -לשינויים התנגדות  •

 'ש 2 - ברקול רינה
 

9 6.3.06  

 – פרויקט על דווח •
  יניםימצט תלמידים

 'ש 1- 

  ז"לתשס התכנון הצגות •
 'ש 3 -

שיווק ומכירת  •
 ' ש3פרויקטים 

 

 בנושא פעילויות • 3.4.06 10
 'ש 2 וקול רעש

 - ז"לתשס התכנון המשך •
 'ש 3

 מצוינות על אינטרנטי סקר •
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מפגש 
 הערות, אחר פיתוח כישורי ניהול המורה כמקדם מצוינות העשרה במדע תאריך 'מס

 'ש 1 -

 ' ש1 - פ"פרויקט קמ •

 

11 8.5.06  

  ז"לתשס תכנון המשך •

 'ש 3 -

 עם לפעילויות הצעות •
 'ש 3 - מצוינות נאמני

 'ש 1 - סיום כנס תכנון •

  

12 5.6.06 
 - מדעית הרצאה •

 ולמידה זיכרון
 של מבט מנקודת
 'ש 2 - המוח מדעי

 הפרויקטים הצגת •
 'ש 3 - ז"לתשס

 ' ש2 -שיחת סיכום  •

 מילוי משובים  

 מצטיינים עם עבודה •  כללי 
 'ש 56 -

 פעילויות תכנון •
 ז"בתשס ינותלמצו

 'ש 28 -
 שעות 84

 כ"סה

 שעות
 שעות 168 %)30( שעות 51 %)63( שעות 105 %)7( שעות 12 
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 10 נספח

 21.11.05  –ספר - ביקור הקורס בבית– 2' מפגש מס

 ונחשב) חינוך קרית (איזורי, גדול הספר בית. בקורס המשתתפים אחד מלמד שבו ספר בבית נערך המפגש
 .המצוינות לקידום וההתייחסות לתלמידים בו המוצעות ויותהאפשר מבחינת מתקדם

 
 :כלל היום סדר

 
 בנושא מומחית ידי על הספר בבית שינוי הובלת בנושא סדנה .1

 הספר בית מנהל עם פגישה .2

 . בקורס המשתתף המורה, המארח ידי על – הספר בבית התקשוב רשת הצגת .3

 .הספר בבתי ההפעלות על המשתתפים של דיווחים .4

 

 .הקורס משתתפי עם בשיחה הספר בית מנהל מדברי כאן נביא

 
. לזמן זקוקים, לאט משתנים אנשים, לאט משתנים ספר בתי. ההצלחה מאשר יותר חשובה היא העשייה עצם...

 .כישלון יהיה בתחילה אם גם היום סדר על מצוינות לשים מאוד חשוב לכן

 בהיבט גם, התחומים בכל מתנהלים שלאורו מכיוון, במדעים רק ולא תחומית רב להיות צריכה בעיקרון המצוינות

 .אישי-סובייקטיבי

, למצוינות יותר רחבה חברתית ערכית חינוכית בגישה נוקטים כאן הספר-בבית. המצוינות הוא היכולת מיצוי

 ולהתמחות להתמקד צריך ס"ביה – כלומר? שלו הפוטנציאל את למצות מצליח לא שתלמיד הסיבות מהן חוקרים

 .התחומים בכל התלמיד של הפוטנציאל במיצוי

 

 ניהול מעתיד להווה

 איך לצייר צריך. להגיע רוצים שאליו חזון מציבים. אפ סטארט כמו פית"מו חשיבה, טק-בהיי כמו חושב ס"ביה

 יךצר. מוחשית בצורה מפורטת ממש תמונה לצייר – שנים חמש בעוד מצוינות מבחינת ס"ביה את לראות רוצים

 לא (המשחק כללי את משנים לא. הגיוני שזה ולהסכים, בו להימצא ולרצות עליו להסכים יכולים שכולם מקום לצייר

 ).במערכת כסף יותר יהיה

 יותר הרבה יש כ"בד. התמונה על ומסכימים שנים חמש לעוד מטרה מציבים. דעות חילוקי יש, הסכמה אין בהווה

 וקל אפשרי שהוא ראשון בצעדי לבחור, קטנים לצעדים פורטים כ"אח, ההווה לגבי מאשר העתיד לגבי הסכמה

 .מההווה יותר הרבה גמיש העתיד. עליו להסכים

 שינוי – כאוטי – פרקטלי שינוי. המערכת את לקעקע שחייב שינוי. 2 בשוליים שנשאר שינוי. 1: שינויים סוגי שני יש

 .מהמערכת כחלק להיטמע גדול סיכוי לו שיש
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 11 נספח

 

 ההכשרה בתוכנית המדעית התחקירנות שלבי

 

, בקורס הראשונה השנה בתחילת המשתתפים של הראשונה המטלה שהיה, וטכנולוגיה במדע התחקירנות פרויקט

 :הבאים השלבים את כלל

 לתחום התלמידים את לקרב הבאה הוראה כאסטרטגיית, התחקירנות מטרות הוצגו: הפרויקט על קצרה סקירה •

 . גיהוהטכנולו המדע

, מחקר שאלות הגדרת, נושא הגדרת (חוקרת עיתונאות של רקע סיפור דרך התחקירנות שלבי עם היכרות •

 ).המידע והצגת המידע עיבוד, תיעוד-באתר ביקור, רקע חומר קריאת, לתחקירנות אתר מציאת

 ביקורם לפני המדען ודמות המדעי המחקר מהות את תלמידים תפיסות אחר שעקב מחקר תוצאות של הצגה  •

 . הביקור ולאחר במעבדה

, מפתח ומאמרי מפתח מושגי ורשימת, לתחקירנות נושא קיבלה קבוצה כל, קבוצות לחמש המשתתפים חלוקת •

 . בנושא נוספים מאמרים לחפש ואפשרות, הנחקר בנושא ראשוני רקע למורים שסיפקו

 . שעות כשלוש ארך מפגש כל כאשר, ויצמן במכון במעבדות באתרי חוקרים עם המורים של מפגשים שני •

 הן עבד עליו התחקירנות פרויקט את הציג צוות כל. הקורס במפגשי התחקירנות ממצאי של והצגה תיעוד, סיכום

 של מהיבטים המאזינים להתייחסות דקות מספר ניתנו ההצגה כשבסוף, הפדגוגי מההיבט והן המדעי מההיבט

 .ההצגה ודרך עצמו התהליך, התהליך חשיבות, הספר תבבי למצוינות תרומה, חידוש, מיומנויות, תוכן
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 12נספח 

 )'ב-ו' שנה א(משוב סיום בקורס מקדמי מצוינות 

הועבר לכל , במפגש הסיום של הקורס למקדמי מצוינות שהתקיים בבניין העמותה למצוינות בחינוך בירושלים

, ובחלקו שונה' ל משתתפי שנה בהיה זהה בחלקו לזה ש' השאלון למשתתפי שנה א. המשתלמים שאלון משוב

 11-ו '  משתתפי הקורס בשנה א20ענו לשאלון . ב שני הנוסחים של השאלון"מצ. בהתאם להבדלים בין הקורסים

משתתפת נוספת יצאה לחופשת לידה במהלך הקורס ולא ענתה לשאלון למרות ('  משתתפי שנה ב12מתוך 

 ).בקשות חוזרות ונשנות

 

נעשה ניתוח תוכן ) 1-8שאלות " (הפתוחות"לשאלות ). 'ב-ו' א(כל שאלה לפי שנה בהמשך יוצגו התוצאות ל

בטבלאות המציגות נתונים אלה מופיע מספר הפעמים . ותשובות המורים קובצו במידת האפשר לקטגוריות

 .מוצגים התפלגויות וממוצעים לכל פריט) 9שאלה (של השאלון " הסגור"בחלקו . שתשובה מסוימת הוזכרה

וייתכן שהייתה לכך במקרים מסוימים השפעה על תשובותיהם של ,  לציין כי השאלון אינו אנונימיחשוב

 .המשתתפים

 

 )שאלה פתוחה(? מהם מאפייני התלמיד המצוין .1

 )מחזור שני ('שנה א תכונה
N=20)( 

 )מחזור ראשון ('שנה ב
N=11)( 

 6 11 בעל מוטיבציה
 2 14 מתמיד בלמידה 
 6 17 מגלה סקרנות

 6 6 בעל יכולות קוגניטיביות
 1 3 לומד עצמאי

 0 3 )רציני,  אחראי:כגון(בעל תכונות אישיות 
 5 2 תורם לחברה
 1 3 משתף פעולה/עובד בצוות

 

מורי . מהטבלה ניתן לראות כי לדעת המשתתפים המאפיינים העיקריים של התלמיד המצוין הם סקרנות ומוטיבציה

יכולות קוגניטיביות יותר ממשתתפי  מדגישים' ומורי שנה ב, ה מאפיין חשוב נוסףרואים בהתמדה בלמיד' שנה א

מאפיין שהוזכר על ידי שני מורים , התייחסו לתרומתו של התלמיד המצוין לחברה' כמחצית ממורי שנה ב. 'שנה א

 .'בלבד משנה א
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 ?"מצוינות בית ספרית"במה מתבטאת לדעתך  .2

 )מחזור שני ('שנה א תכונה
N=20)( 

 )מחזור ראשון(' שנה ב
N=11)( 

 0 3 רצון ואחריות, מורים בעלי הכשרה מתאימה
 6 13 )מגוון תוכניות(מערכת בית ספרית תומכת בנושא 
 4 6 סטנדרטים גבוהים להוראה וללמידה

 6 14 מדיניות בית ספרית שמדגישה מצוינות לכל
 4 1 מערכת בית ספרית הנמצאת בקשר עם הקהילה

 

מתבטאת במערכת בית ספרית שתומכת בנושא " מצוינות בית ספרית"סבורים כי  'והן מורי שנה ב' י שנה אהן מור

 . מצוינות לכולובמדיניות בית ספרית שמדגישה , )מגוון תוכניות ,מערכת שמשתפרת כל הזמן(המצוינות 

 

 )שאלה פתוחה(? "מקדם המצוינות"מהם לדעתך מאפייני המורה  .3

 )מחזור שני ('שנה א תכונה
N=20)( 

 )מחזור ראשון(' שנה ב
N=11)( 

 9 15 מנהיג
 0 4 )אחראי, כגון צנוע(בעל תכונות אישיות 

 5 7 בעל חזון
 4 11 אכפתי כלפי מורים ותלמידים/אמפתי

 0 7 יכולת התמדה
 1 6 בעל יכולות קוגניטיביות

 2 5 בעל תקשורת טובה
 0 5 פתוח לשינויים

 2 4 הבעל מוטיבציה להצלח
 0 2 סקרן
 0 2 מצוין

 

 הם מנהיגות" מקדם המצוינות"המאפיינים העיקריים של המורה  סבורים כי' והן מורי שנה ב' הן מורי שנה א

' מזכירים בשכיחות גבוהה יותר ממשתתפי שנה ב' משתתפי שנה א. אכפתיות כלפי מורים ותלמידים/ואמפטיה

מוזכר יותר " בעל חזון"המאפיין . לשינויים ויכולות קוגניטיביותפתיחות , תכונות נוספות כמו יכולת התמדה

 .'על ידי משתתפי שנה ב) באחוזים(
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  ?בבית ספר" מקדם המצוינות"מהם לדעתך תפקידיו של המורה  .4

 )מחזור שני ('שנה א תכונה
N=20)( 

מחזור (' שנה ב
 )ראשון
N=11)( 

 5 11 בית ספריים וארציים) תלמידים(הפעלת פרויקטים 
 11 16 )הנהלה, מורים(הפעלת המערכת הבית ספרית 

 1 3 שיווק
 3 8 קידום המודעות למצוינות

 

 , )הנהלה, מורים(רוב המורים הדגישו בתשובותיהם היבטים שונים של המערכת הבית ספרית 

 .)ולא נקודתית(יש ראייה גלובלית של התפקיד , כלומר. ולא תוכניות ספציפיות לקידום מצוינות

 ?  של הקורס הכשיר אותך לקראת התפקידבשנתו הראשונהמה : ' למשתתפי שנה א .א .5

 ? הכשיר אותך לקראת התפקידבקורסמה : ' למשתתפי שנה ב ב .5

 תכונה
 'שנה א

 )מחזור שני(
N=20)( 

 'שנה ב
 )מחזור ראשון(

N=11)( 
 6 14 ניהול, שיווק, הרצאות של בנושאים פיגמליון

 - 9 נהיגות המעצבתהרצאות בנושא המ

ניסיון / הפעילות שעשינו עם תלמידי המצוינות אשר הפעילו כיתות אחרות
 7 5 )באופן הדרגתי(הדרישה לבצע פרויקטים / התנסויות/אישי

למידה /למדתי מהצלחות וכישלונות של אחרים/ המפגש עם מורים אחרים
 4 3 עם עמיתים

 - 1 לצערי כמעט ולא קיבלתי הכשרה לתפקיד

עצם ההשתתפות /עצם ההשתתפות במפגש גרמה לי לחשוב על הנושא
חשיפה והבאת /ס כמקדם מצוינות"לתפקד בבי" הכשר"בקורס נתנה 

 הרעיון למודעות
2 1 

מפגשים עם מנהלי העמותה ושיחות על , מנהיגות(שילוב הנושאים 
 2 3 רקע עיוני/כל מה שקיבלנו/ הכרת נושאים שונים)/ התפקיד

 4 - דרכי הוראה חדשות/רעיונות/פעילויות/מסגרות/רכיםהיכרות עם ד

 4 1 תמיכה מצוות הקורס
 

הזכירו את ההרצאות שניתנו בנושאי פסיכולוגיה וניהול כחלק משמעותי של ' רוב המשתתפים מסיימי שנה א

והמפגש כמו המטלות שעשו בבתי הספר , בשכיחות נמוכה יותר הוזכרו מרכיבים אחרים בקורס. ההכשרה לתפקיד

 .לתפקיד משתתפת אחת טענה שלא קיבלה כמעט הכשרה. עם עמיתים

הפעילויות שהפעילו בבתי הספר כחלק ממטלות : הזכירו בתשובותיהם שני מרכיבים עיקריים' משתתפי שנה ב

 הדיונים עם העמיתים ועם צוות –והתמיכה שקיבלו הן מתוך המפגשים עם חגי והן מהמסגרת עצמה , הקורס

 .הקורס
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 ?ת מהקורס/ה לוקח/מהו המסר העיקרי שאת .6

 )מחזור שני ('שנה א תכונה
N=20)( 

 )מחזור ראשון(' שנה ב
N=11)( 

חשיבות הקשר האישי עם / לפתוח עצמי למנהיגות מעצבת
 1 5 התלמידים

על מצוינות לבין " לדבר" יש פער ניכר בין - אכזבה
 0 1 מצוינות" לעשות"

 6 7  מצוינות בבית הספרניתן ליישם/להאמין במצוינות

 1 6 כל אחד יכול להיות מצוין אם יובילו אותו לכך

שגם אם אני יחיד במערכת יש לי יכולות /להאמין בעצמי
 4 3 להוביל שינויים

 2 4 צריך להיות מקצועי גם בקידום מצוינות
 

חזק מבחינתם הוא שאפשר נראה כי המסר שעבר . הוא בתחום האמונות' ב-ו' המסר העיקרי שביטאו מורי שנה א

: הזכירו שני מסרים בולטים נוספים' מורי שנה א. ליישם מצוינות בבית הספר ושיש להם יכולת לחולל שינויים

מסרים אלה הועברו כנראה . וכן שכל אחד יכול להיות מצוין אם יובילו אותו לכך, "לפתוח עצמי למנהיגות מעצבת"

 ).5ראה שאלה (ק משמעותי בהכשרתם רת הקורס ושהוזכרו כחלבאופן אינטנסיבי בהרצאות שקיבלו במסג

 

 ?להפעיל בתחום המצוינות בבית הספר בשנה הבאה/ת ליזום/ה מתכוון/מה את .7

 )מחזור שני ('שנה א תכונה
N=20)( 

 )מחזור ראשון(' שנה ב
N=11)( 

 1 3  בכיתות החטיבה2000להפעיל מצוינות 

 5 10 ריותיוזמות בית ספ/פרויקטים בית ספריים

 3 0 הפעלת נאמני מצוינות/בחירת

 3 3 הקמת קבוצות מצוינים

 3 2 הנהלה/רתימת מורים

 2 1 השתלמויות בית ספריות למורים

 4 1 מורים וקהילה, לחשוף הורים/ לערב
 1 0 יצירת קשר עם העמותה למצוינות
 1 0 פיתוח המרכז לטיפוח המצוינות

 0 2 אני עדיין לא יודעת 
 0 2 משיך בשנה הבאהלא א

חלק , בנוסף. מתכוונים בשנה הבאה להפעיל פרויקטים בית ספריים' וכשליש ממורי שנה ב' מחצית ממורי שנה א

 .מורים וקהילה, מתכוונים לחשוף את נושא המצוינות בפני הורים' ממורי שנה ב
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 ?אילו כלים נוספים תרצו לקבל בשנה הבאה: בלבד' תתפי שנה אלמש .א .8

 )מחזור שני ('שנה א ונהתכ
N=20)( 

 7 כלים לטיפול בהתנגדויות צפויות של מורים והנהלה

 8 כלים ליצירת שינוי

 5 )ארגוניים/ כלים ניהוליים(כלים להצגת התפקיד 

 3 )מצוינות במקצועות הומניים, רעיונות לפעולות עם מצוינים(כלים פדגוגיים 
 

בודדים ביקשו לקבל , לים השייכים לתחומי פסיכולוגיה ארגונית וניהולרוב המשתתפים ביקשו לקבל בשנה הבאה כ

 .ייתכן שצורת ניסוח השאלה כיוונה לתחומים שהוזכרו. כלים פדגוגיים או חיזוק בידע מדעי

 

מה לדעתך מבחין בין משתתפי הקורס לבין מורים , לאחר שנתיים של קורס: בלבד' למשתתפי שנה ב . ב.8
 ?שלא השתתפו בו

 )מחזור ראשון ('שנה ב נהתכו
N=11)( 

 3 חשיבה על הנושא/הבנת משמעות המצוינות הבית ספרית

 1 אפקט פיגמליון

 3 המודעות לצורך במצוינות 

 2 כוחות וכלים לעשייה/ קבלת כלים מגוונים להעברת המסר

 1 דרכי הוראה

 1 וההיעזרות בהם" מקדמי מצוינות/נאמני"הכרת המושג 
 

 .ללא פירוט ותוך התייחסות למספר היבטים שונים,  ענו לשאלה זו בקצרהרוב המשתתפים
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 :)(N=20 )שאלה סגורה ('שנה א –באיזו מידה קידם אותך הקורס בכל אחד מהבאים  .א. 9

 תחום
במידה רבה

 
4 

במידה 
 בינונית

3 

במידה 
 מועטת

2 

 כלל לא
 
1 

 ממוצע

 2.35 1 11 8 0 העשרה במדע
 2.85 2 4 9 5 דשותהתנסות בדרכי הוראה ח

 3.45 0 2 7 11 היכרות עם מאפייני התלמיד המצוין

היכרות עם דרכי הוראה במסגרות 
 3.20 1 3 7 9 מצוינות

 3.39 1 0 8 9 רעיונות לפעילויות עם תלמידים מצוינים*

דרכים להפעלת מצוינים לטובת כלל 
 3.30 1 1 9 9 התלמידים

י היכרות עם דרכים לחיזוק הקשר הרגש*
 3.83 0 0 2 16 בין מורה לתלמידים

 3.87 0 0 2 17 היכרות עם מאפייני המנהיגות המעצבת*

  3.5בתחומים אלו היה משתתף בודד שנתן ציון *

 

הממוצעים שהתקבלו . ניתן להתייחס לשאלה זו כאל תרומת הקורס למשתתפים בתחומים שונים, באופן כללי

התנסות בדרכי "ו" העשרה במדע"להוציא , הים ברוב התחומיםהינם גבו' מתשובותיהם של משתתפי שנה א

היכרות עם מאפייני "שני התחומים הבולטים ביותר הם ). שני הפריטים הראשונים בטבלה( "הוראה חדשות

התוצאות כאן מתיישבות עם אלו שהתקבלו ". היכרות עם דרכים לחיזוק הקשר הרגשי"ו" המנהיגות המעצבת

 .5בשאלה 
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 :)(N=11 )  סגורהשאלה ('שנה ב –מהבאים  אחד בכל הקורס אותך קידם מידה באיזו .ב. 9

 תחום
במידה 
 רבה

4 

במידה 
 בינונית

3 

במידה 
 מועטה

2 

 כלל לא
 
1 

 ממוצע

 3.09 1 2 3 5 העשרה במדע

 3.50   5 5 התנסות בדרכי הוראה חדשות

 3.63  1 2 8  המצוין התלמיד מאפייני עם היכרות

 3.63  1 2 8 מצוינים תלמידים איתורל כלים עם היכרות

 3.54  1 3 7 מצוינות במסגרות הוראה דרכי עם היכרות

 3.82   2 9 מצוינים תלמידים עם לפעילויות רעיונות

 כלל לטובת מצוינים להפעלת דרכים עם היכרות
 3.82   2 9 התלמידים

 בין הרגשי הקשר לחיזוק אסטרטגיות עם היכרות
 3.64   4 7 לתלמידים מורה

 3.91   1 10  המעצבת המנהיגות מאפייני עם היכרות

 ותוכניות פרויקטים של לתכנון כלים עם היכרות
 4.00    11 ספרית בית למצוינות

 בית בהנהלת גורמים עם קשר ליצירת דרכים
 3.00  3 5 3  הספר

 הבית המצוינות בתחום הפעילות להערכת דרכים
 3.36  1 5 5 ספרית

 הבית המצוינות לקידום עמיתים עם ודלעב דרכים
 3.09  2 6 3 ספרית

 3.64   4 7 למצוינות תוכניות" שיווק"ל דרכים
 

בולטת העובדה שכל המשתתפים ענו שהקורס . גבוהים ברוב התחומים' הממוצעים שהתקבלו ממשתתפי שנה ב

גם בשנה . ייני המנהיגות המעצבתקידם אותם במידה רבה בהיכרות עם כלים לתכנון פרויקטים ותוכניות ועם מאפ

 . דווח על תרומה נמוכה יותר מאשר בתחומים האחרים" העשרה במדע"בתחום של ', בדומה לשנה א', ב
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 :הציעו כיצד ניתן לשפרו". מקדמי מצוינות בית ספריים"הקורס מיועד להכשרת  .10

 תכונה
 'שנה א

 )מחזור שני(
N=20)( 

 'שנה ב
 )מחזור ראשון(

N=11)( 

ס להנעת "לצוות איש צוות ניהול לביה/ כשרת חלק מצוות בית הספר וההנהלהה
השתלמויות בית ספריות בנושאים /לתכנן מפגשים הנהלה וחניכי קורס/התהליך

 1 5 ס" אנשי מפתח בביה-קהל היעד /ס"קשר בין העמותה לביה/מצומצמים

  1 )הוספת הרצאות בנושא(להמשיך עם ההרצאות של חגי 

להיחשף לפרויקטים ) / סיור בבית הספר ומתן משוב למנהל(להוסיף ביקורים בבתי ספר 
 2 4 )ביקורים, סיורים(מיוחדים 

  1 לגרום לגורמי קהילה להיות מעורבים

  1 ללמוד מנהיגות מעצבת ברצף, סדר תכנים

 2 2 דיאלוג בין מורים/שימוש בפורום/להסתמך יותר על הכוחות בקורס
 1 1 הרצאות מעשיות של חומרים למצוינים/עולות קצרות ומאתגרותהצגה של פ

  1 לתת דוגמאות נוספות של הפעלת מצוינות

 )להאיץ את נושאי המחצית הראשונה(על המצוינות ומאפייניה ' לבסס את שנה א
1  

 1 2 לתמוך בצד המדעי/להוסיף העשרה במדע

  1 ורים התמודדות עם התנגדויות המ-הכנסת נושאים חדשים 

 1  לבחון צורך במתן כישורי הנחייה וניווט של צוות בתוקף התפקיד

 1  להכיר את תוכניות העמותה

 

מצאנו לנכון להביא כאן בצורה מפורטת את דברי המשתתפים כמעט כלשונם כדי שיוכלו לשרת את צוות הקורס 

 .ווניםוכן משום שהרעיונות היו בנושאים שונים ומג, בתכנון הקורסים בעתיד

 

 :'של משתתפי שנה א הערות

 )1(לשלב שני משתלמים בצוות ההיגוי לקורס  .1

 )2(לתת לנו תוכנית שנתית מראש  .2

 )1(לתת פרויקטים מבעוד מועד  .3

 )1(להוסיף יותר ביקורים ופרויקטים  .4

 )1(' המפגשים עם חגי וענת הכרחיים בשנה א .5
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  13 נספח

 28.5.07 – 'ב מחזור מצוינות מקדמי של סיום מפגש

 כוםיס שיחת תקציר

 של היסוד להנחת הסיכום בשיחת להתייחס למשתלמים קשהב מפנות שרץ זהבה ר"וד אלון שבע-בת' פרופ

 .הכולל הרחב ובהקשר בדיסיפלינה מצוינות לבסס המבקשת ,הקורס

 .התוכנית של בהצלחה הביטחוןמו המשתלמים של מההצגות התרשמה שבע-בת

 ותריב החשוב הדבר: "הבאות הסוגיות לשתי גם בדבריהם להתייחס מיםמשתלהמ מבקשת נולמן אילנה

 ".?בקורס חסר לדעתכם מהו ?מהקורס שלקחתם

 :ים"המקדמצ מדברי

 שיטותו םדרכי מיומנויות ,כלים ,תיאוריות הרבה בלנויק, מדע הרבה בלנויק לא מדעית מבחינה - 'א משתתף

 .המדעי ההיבט את יותר להוסיף מציע הבאה בשנה. במקום היה וזה התלמידים עם לעבוד איך חדשניות הוראה

 שהוא התוכן ולא האדם של אישיות זו מצוינות כמקדם שמוגדר מי, שבע-בת של השאלה בעניין - 'ב משתתפת

 הייתי ואז שלי הדעת מתחום לא אנשים מגיעים היו אם נתרמת הייתי אני - אסקלנטה של מהסרט. עימו מביא

 מהצוות חלק הרגשתי .אנשים של שונות מזוויות נתרמת ינא שם שלי הספר-מבית זאת הרוא אני. מהם מועשרת

 .ולהרוויח מעצמך זולת מאחרים לקחת הכינו שאחרים פעילויות לקבל רוצה אני .מהמפגשים נהניתי מאד

 יםאנש של שונה מגוון. תואר ולא אישיות הוא לקורס לקבלה העיקרי המדד, קודמתה עם מזדהה - 'ג משתתפת

 להיות צריך מפגש לכ, הקורס לגבי. חיוני זה ,השנה כמו יםרציני םמשתלמי חורלב צריך. קורסל לעזור יכול

. ההגעה את שווה להיות צריך יום וכל מרחוק מגיעים אנו. מתוכנן היה הזמנים לוח. השנה היה וכך ומצוין מתוקתק

 החינוך בתכני שמעמיק חינוך קורס זה .ותםא לשלב וצריך ומעניינים מרתקים אנשים הרבה יש שלנו במדינה

 .שכך וחשוב

 היה זה. חשיבה לנושאי חשיבות לתת מקום יש, פויירשטטין לרב רחבה יותר במה לתת צריך - 'ד משתתפת

 .חסר
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 על לשמור. משתלמים מספר מבחינת, מוצלחת פחות ראיתי אותה' א בשנה להתמקד רוצה אני - 'ה משתתפת

 רחב בפורום. השתנות שמצריכים תהליכים על בסדנאות עובדים בעיקר ואנו מאחר אנשים 15 עד של קורס גודל

 לקראת שנדע כדי ,רסוהק במסגרת ולהבהירם הברורים היעדים את בהתחלה כבר להגדיר חשוב. מתישה ההצגה

 להפגיש מעניין. קיים ופורום מסגרת יש כי ,המהדיסציפלינ לצאת יותר פשוט טכנית מבחינה. הולכים אנו מה

 .הטרוגני הוא השטח כי ,הטרוגנית קבוצה

 כדי בהומניסטיקה העשרה לקבל שמחה הייתי אולם, תוכן תלוי להיות חייב זה הדיסציפלינ לגבי - 'ו משתתפת

. כלים לי ואין אותן להנחות ורוצה מצוינות למורות מגיעה אני .ממדעים לא, אחרים מורים מול בה להשתמש שאוכל

 הרגע שעד הרגשתי ממני נדרש ומה הולכת אני מה לקראת לדעת צריכה אני. המטלות עם היה ישל הגדול הקושי

  .אטומי בלחץ שלנו העבודה. מתאים לא זה בשבילי. שינויים הזמן כל יש האחרון

 חשוב. לטכניון קרובה אני לי יש זה כי ,במדעים המקצועי הקטע את חיפשתי פחות, המון נתרמתי – 'ז משתתפת

 מורי של ההוראה תמונת וזו והלוואי בקורס מהמורים נהניתי. דיבר מאד זה אישית לי. שיווק, חינוכית יגותמנה לי

 של לשאלה בנוגע. הבאה בשנה לי יחסר מאד זה לכולם כוח ויישר םמקו בכל ערכיות שיש רואים פתאום .ישראל

 יכול. לשינוי נוח קהל כנראה הם .בשטח החלוצים הם למדעים המורים כזו שבעשייה חושבת כן אני, שבע-בת

 יש. ההוכחה הוא ההז הצוות. הדדית להתרמה אחרים מורים להכניס מקום יש המדעים עם הפיילוט שלאחר להיות

 .אחרים דעת מתחומי מורים עם משותפים מפגשים לבנות מקום

 המדעים למורי ותההשתלמוי. מובילים למורים קורסים עברו מרביתם שכאן שהמורים להבין חשוב - שבע-בת

 שאולי אובייקטיבית בצורה לחשוב צריכים אתם. 98 מחר במסגרת איכותיות מאד השתלמויות עברו ב"בחטה

 השאלה נשאלת. אלו השתלמויות עברו לא הם כי נמצאים שאתם נקודה באותה נמצא לא ך"ותנ להיסטוריה מורה

 .המהדיסציפלינ לצאת גם בקורס חשוב .הסציפלינדי ללא זאת לעשות ניתן האם ך"תנ מורי להוביל רוצה אני שאם

 זה בלי כי ,"מצוינות מקדמי "קורס את ולמסד לעבוד חשוב. הקורס ממובילי ונתרמתי נהניתי מאד - 'ח משתתפת

 .ברגל לעצנו יורים אנו. שוחק זה לעבוד יהיה קשה למורה

 מבינה אני והיום במדעים העשרה דשאלמ בטוחה הייתי .הקורס של הראשון היום את זוכרת אני - 'ט משתתפת

 למורה ההשתלמות את שעבר מורה בין העקרוניים ההבדלים אחד וזה .תרבות שזו ,חזון שיש ,ערך זה שמצוינות

 .ולרע לטוב ומתנסים מיומנויות כלים מקבלים אנו .עבר שלא

 חלק. כוללת ייהרא לתת נועדה בראייתנו הקורס תפיסת. הקורס ומבנה הרכב על אחת נקודה - פולג אבי

 והחוץ תהדיסציפלינארי המצוינות מושג של ומערכתית כוללת מאד תפיסה היא מקנים שאנו מהייחוד

. הפעילות בהמשך זאת ונראה הנכונה בדרך שאנו ,אתכם יחד ,מקווים ואנו לכת מרחיקת ראייה תדיסציפלינארי

 בנושא מתחבטים אנו, לניתוח חשיבה של זמן פסק לקחנו )פיילוט קורס של שנתיים (השנה התלבטנו

 מכירים אנו, המדעים ממורי שונה זו מורים אוכלוסיית. המתמטיקה בתחום מסלול להיפתח מיועד, יהדיסציפלינאר
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 נפרדת למידה של במודל יהיה וזה דיסיפלינרי-א מסלול על עובדים אנו במקביל. "2000 מצוינות"ב מהעבודה זאת

 .משותפת ולמידה

 מהמורה החל המצוינות ערכי של הטמעה והוא דגלנו על שחרטנו שלם מפסיפס חלק הוא זה קורס נוספת נקודה

  בחזון. החינוך מערכת על והשפעה יישובית למסגרת ועד בכיתה

 קורס, מצוינות מקדם, 2000 כמצוינות חלק שייקחו רוצים שאנו ס"ביה מול מתערבות פעילויות לנו יש המלא

 את שהכירו כאלה יש. מכללות עם פעולה שיתופי עם להיכנס ומתחילים חשיבה יש, כללי ספרית בית מצוינות

 .והאיחולים לברכו מצטרף. הקורס דרך 2000 למצוינות שהגיעו ויש לקורס והגיעו 2000 מצוינות

 . מכם למדנו, בקשר לעמוד אשמח אישי באופן בקשר עמכם להיות נשמח - קיסרי ימיק

 .זאת עושים אתם ולדעתי יום מדי לעשות צריכים שאנו מה זה. למעשה דיבורה רמת בין הפער הקטנת = מצוינות

 מדי יותר זאת מנצלים לפעמים .וסיפוק נחת של אוקיינוס יש אך ,בדרך תסכולים המון יש. קשה לעבודה תחליף אין

 .ידיים תרימו אל השתפרנו כמה לאחור להסתכל) ממליץ (לעצור לפעמים כיף. שלכם במערכות

 .נוספות תלדיסציפלינו זאת לפתוח אמיתי צורך יש ישוביותהי תותוכניה עם היכרות מתוך, הסציפלינהדי לגבי

 .נוספות לדיסיפלינות זאת פתחתם מהמצגות בחלק

 ליישוב יגיע שמיקי ובקשה קשר יצרה שלא' א קורס מבוגרת התבקשתי שבוע לפני .רב זמן שלוקחים תהליכים יש

 .יישובית למצוינות כניסה תהיה בעכו ט"בתשס מיקי ולהערכת יתיישוב מצוינות על וידבר לעכו

 .מפליגים אתם לאן יודעים אתם ולדעתי לשם אותו תוביל לא רוח שום יגללהפ יודע לא חובל כשרב

 המהדיסציפלינ לצאת שצריך מסכימה, המורים סגל את, חריצותם, המשתלמים את משבחת – נולמן אילנה

 המשתמשים, אחרים דעת מתחומי מורים ולהוביל לדבר ידע צ"שהמקדמ כדי ,שונות תדיסציפלינו להוסיף וחשוב

 .תעודות חלוקתל – באוקטובר להתראות מבטיחה. שונות תדיסציפלינאריו בשפות

 .הקורס את המלווים המורים לצוות תודות של ברכה מקריאה המשתתפות אחת
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 'א13 נספח

 ,צ"מקדמ בקורס המשתלמים משובי מניתוח ראשוניות מסקנות

 ז"תשס', ב מחזור

 :הבאה התמונה עולה הסיכום שאלוני ניתוח פי על, הקורס בוגרי של החוזר ההיזון מן

 לתפקידם אפקטיבי באופן הבוגרים את כמכשיר נתפס הקורס. גבוהה הקורס מן הרצון שביעות תחושת .1

 .מצוינות כמקדמי

 התפקיד שותפי, התפקיד מרכיבי מהם ":צוינותמ מקדם: "המכונה התפקיד מהו ברור לבוגרים כי נראה .2

 .זה תפקיד נושא את המחייבות והנורמות

 פי על שמתחנך התלמיד של לדמותו ביחס ברורה תפיסה התגבשה הקורס מבוגרי אחד לכול כי נראה .3
 . הקורס בוגרי לכול משותף גרעין קיים זו בתפיסה .החינוכית המצוינות תפיסת

 ס"ביה של כולל חינוכי מאמץ הינה ספרית-בית שמצוינות הפנימו הבוגרים כי, מאד בולט באופן עולה .4
 המשתתפים לכך בהקשר. אישית מצוינות לכלל ולהביאם התלמידים כלל של יכולותיהם את למצות

 סקציה על רק ולא החינוכי ותפקודו הספר-בית מערכת כול על כחלה המצוינות מקדם של אחריותו את מגדירים

 .מצוינים דיםתלמי של מוגדרת

 :אלה ארגוניים היבטים המצוינות מקדם בתפקיד רואים הבוגרים כי, בולט באופן עולה .5
 הבוגרים כלומר. ס"ביה כלל של הארגונית התרבות בבסיסי שינוי לחולל מסייע או/ו מחולל המצוינות מקדם .א

 .מחודשת חינוכית תרבות של להגדרה זרז שמהווה הספר-בבית מרכזית ארגונית פונקציה בתפקיד רואים

 של מערכתיות נורמות מחדש יגדיר בעזרתם בולטים מנהיגות מאפייני בעל להיות צריך זה תפקיד ממלא .ב

 .אחרים סגל אנשי אחריו ויסחף פעילות

 המצוינות מקדמי כך ומשום שלו הארגונית התרבות ועם הארגון עם חיכוך של פוטנציאל יש התפקיד במימוש .ג

 להתמודדות מוכנים חשים הם כי גם עולה. שינוי מעכבי ארגוניים פנים ולחצים כוחות עם להתמודד יידרשו

 .זו מורכבת

 הפרקים תרומת את ומבליטים לתפקיד אפקטיבי באופן אותם הכין אכן הקורס כי מסכמים המשתתפים .6

 .רלבנטיות ארגוניות ובמיומנויות במנהיגות שעסקו

 :בו השתתפו שלא ממורים קורסה כבוגרי אותם שמבדיל מה כי מציינים המשתתפים .7
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 .שינוי לחולל האישית ביכולתם באמונה טעונים היותם  .א

 .בבית הספר החינוכית המצוינות ערך של הכוללת הראייה  .ב

 .הספר בבית שינוי לחולל מוטיבציה בעלי היותם  .ג

 .זה מכוון חינוכי שינוי לחולל כיצד כלים בידיהם יש כי תחושה  .ד

 .הקורס לבין ובינם הבוגרים שאר לבין בינם הקשרים משךלה רצון מביעים הקורס בוגרי .8

 .הבאים הקורסים לגבי הבוגרים של ההצעות בין מובהק אחיד קו אין. 10 .9

 
 :סיכום הממצאים לעיל

 באופן עדיין קיים שלא תפקיד, מצוינות מקדם של ברורה תפקיד תפיסת של לגיבושה לגרום מאד הצליח הקורס .א

 ההשקעה ומשמעויות חשיבותו, חזונו, התפקיד של לייחודיותו מודעים וגריםהב. החינוך במערכת פורמאלי

 .במילויו הנדרשת

 .מספק באופן התפקיד באתגרי להתמודד בכלים מצוידים הם כי חשים הבוגרים .ב

 אותו הממלא של אחריותו משמעות ועל הערכים על, התפקיד מרכיבי על המצוינות מקדם מושג של ההבנה .ג

 משלל השונה זה קורס של הייחודית למהות מודעים הבוגרים. בו השתתפו שלא םממורי אותם מבדלים

 .מכירים שהם הכשרה מקורסי או בעבר נתנסו הם שבהם והקורסים ההכשרה מערכות

 .א שנה מאשר יותר ממוקד באופן יעדיה את שהשיגה כשנה הבוגרים ידי על נתפסה' ב שנה כי נימה קיימת .ד

 
 :כך זאת להסביר ניתן
 רק ולא (לארגון כוללת משמעות בעל מערכתי כתפקיד המצוינות מקדם של תפקידו לב את תופסים ריםהבוג

, השנייה השנה תכני את תופסים הם לכן). נתון דיסציפלינארי בתחום תלמידים - מורה ליחסי המוגבל כתפקיד

 יותר ממוקד באופן אותם כיניםהמ כתכנים, יחסית גדולות במנות ארגוניות ומיומנויות מנהיגות נושאי נלמדו שבה

 . המצוין המורה של בכובע יותר שהתמקדו' א שנה ותכני נושאי מאשר לתפקיד

 

-הבית המערכת מול המצוינות במקדם כאמור התמקדה זו שנה. 'ב שנה של התכנים אופי להיות יכול נוסף הסבר

 עם עבודה, מצוינות נאמני עם עבודה, תתוצאו לפי ניהול: כמו מוגדרים מאד ובמיומנויות בנושאים ועסקה ספרית

 כלים רכישת של תחושה שנתנו) 'וכד ישיבה ניהול, תכנית מכירת (ניהול מיומנויות, ס"ביה מנהל עם עבודה, מורים

 .לתפקיד קונקרטיים

 

 הנחייה מטלות, סימולציות: רבים תרגולים הדגישה הפעילות. 'ב בשנה ההכשרה אסטרטגיות הוא נוסף הסבר

 תלמידים עם פעילות תבניות תרגול, מורים עם עבודה מערכי כמו (קונקרטיים כלים לבוגרים ספקה וכן' וכד וביצוע

 .יותר ממוקדת הלמידה הייתה זו בשנה כי התחושה מכאן). 'וכד
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 :הקורס לכלל הבנייה של ברור כיוון להגדיר ניתן אלה מדברים
, הדיסציפלינאריים הנושאים בין אינטגרציה המהווה הקורס נושאי של כוללת תפיסה) בשלבים (לפתח חיוני .1

, למשל כך. השנתיים כול לאורך מרכזי לציר זו תפיסה ולהפוך הקורס את המרכיבים והמנהיגותיים הדידקטיים

 הדידקטי, הדיסציפלינארי המימד דרך זמנית-בו ויתורגל ייבחן,יילמד" המדעי תחקיר"ה בנושא הטיפול

 . והמנהיגותי

 

 בין מפרידה שאינה גבוהה הלימות בעלת, אחודה גישה המשתתפים של בתודעתם ותתקבע צרתיוו גם כך .2

 .מצוינת הוראה של השונים הממדים

 

 של הלמידה בתהליך הפיזור תחושת ונטרול המיקוד תחושת של רבה העצמה תהיה לכך נוספת נלווית תוצאה .3

 . בקורס השונים הנושאים

 

 :למשל פעילות של ברורים מוטיבים סביב 'א שנה ותכני נושאי את לארגן כדאי .4
 המורה כמעצב זהות התלמיד .א

 המורה והבניית המציאות הכיתתית .ב

 המורה כמעצב חומרי ותהליכי למידה .ג

 המורה כמפתח תבניות למידה  .ד

 ועוד .ה

, )האקדמי הקורס תכני לרבות(' א בשנה הקורס ותכני נושאי כול יישזרו עליהם צירים יהוו אלה מארגנים מוטיבים

 כן. ברורות לתפוקות ומכוונים ממוקדים בהיותם זו שנה של הנתפסת האפקטיביות את וגם האפקטיביות את שפרוי

 הגיון פי על הנלמדים הנושאים של וההתפתחות הסדר את השנה במהלך הקורס למשתתפי להציג להקפיד יש

 .וכיוון מבנה של ברורה תחושה בקרבם שיצור דבר זה מארגן
 שימוש באמצעות) 'ב לשנה בדומה (התנסויות על' א שנה של הלמידה אסטרטגית את ותרי הרבה לבסס כדאי

 .מונחות התנסות ומשימות בסימולציות יותר נרחב

 המוכנים השיעור מערכי למשל כמו (מוכנה" לדרך צידה "בחזקת שהם' א לשנה קונקרטיים מענים עוד לפתח כדאי

 ) .'ב שנה במהלך למשתתפים שניתנו השונים
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 14 פחנס
 מבנה התלקיט

 

  הפעלה והערכה של תחנות למידה אינטראקטיבית,  תכנון-תלקיט : מטלת ההשתלמות
רצוי כיתת המצוינים אם (אחת ממטלות הקורס היא פיתוח תחנות למידה בשיתוף פעיל של תלמידים מכיתה אחת 

תוך עשיית רפלקציה , ערכתהוה, ס עם כיתה נוספת אחת במידת האפשר"הפעלתה בכיתה בביה, )ס"קיימת בביה

 . על כל התהליך

 למידה תחנת. אינטראקטיבית למידה תחנות של והערכה הפעלה, תכנון תיק יהיה זו מטלה שיסכם התוצר

  .'וכו אינטראקטיבית מצגת, לימודי משחק, ניסויים מערכת או, דגם להיות יכולה אינטראקטיבית

 

 לכתיבת התלקיט הנחיות
 תלקיטדף פתיחה המציג את ה

 שם, הלימודים מוסד שם, ההשתלמות שם, המגיש שם, הופעלו הן בה ספר ובית, כיתה, הלמידה תחנות נושא

 .ההגשה ומועד ההשתלמות רכזי

 תוכן עניינים
 ספרות סקר: I שער
 באמצעות וללמידה, הלמידה תחנות לנושא הקשורים וחברתיים טכנולוגים, המדעיים להיבטים יתייחס ספרות סקר

 .קטיםפרוי

 

  תכנון של תחנות למידה אינטראקטיבית: IIשער 
 :תכניים פדגוגים להיבטים יתייחס התכנון

 הרציונאל בבחירת נושא התחנות •

 . התחנה הופעלה בה הנוספת הכיתה ומאפייני, התחנות את ובנתה שתכננה הכיתה מאפייני: היעד אוכלוסיית •

 )תוכן ובתחומי המיומנויות בתחום (מטרות •

 סילבוס אליהם מתייחסת התחנות נושאים ב •

 ?ההוראה ברצף התחנות את לשלב היכן •

 )ומיומנויות תכנים (התחנה תכנון לצורך הנדרש מוקדם ידע •

 השיקולים בבחירת אסטרטגיות ההוראה בתחנות •
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  הלמידה תחנות של הפעלה: III שער

  בכיתה התחנות תכנון תיאור .א

 ?התחנה בבניית מעורבים התלמידים היו כיצד •

  ?התחנות בפיתוח בתמיכה או בהנחיה מעורב היית מידה באיזו •

 ?התלמידים ממך קבלו תמיכה איזו •

 ?וכיצד התלמידים נעזרו נוספים גורמים באילו •

 הלמידה תחנות תיאור .ב

 התחנות של צילום או, גרפי בתיאור מלווה התחנות הקמת של מילולי תיאור •

 התחנות את המלווים הפעילות דפי •

 נוספת בכיתה ההפעלה תיאור .ג
 . אחת נוספת בכיתה התחנה את יפעיל מורה כל

, מהמורים ההפעלה במהלך התלמידים קיבלו עזרה איזו לציין: (הנוספת בכיתה התחנה הפעלת ביצוע תיאור •

 ? התלמידים בין התקשורת התנהלה כיצד

 . תלמידים של עבודות לצרף יש •

  הלמידה תחנת של והערכה הפעלה, בתכנון זמנים לוח של מפורט תיאור .ד

 וההערכה הפעלה, לתכנון שהוקדשו) שעות 28 לפחות (השעות ופרוט הפעילות תאריכי מפורטים ובה טבלה •

 .הלמידה תחנת של

 

  הלמידה תחנות של הערכה IV : שער

 .בה והלומדים ,התחנות את שבנו המצטיינים: התלמידים תגובות •

 .המורים, תגובות ההנהלה •

 

  יה על התהליךרפלקצ V :שער 
 :הבאות לנקודות המתייחסת אישית רפלקציה

 ?התהליך לי חידש מה ?תרם מה •

 ?עליהם התגברתי וכיצד כמורה בהם שנתקלתי הקשיים היו מה •

 ? לציפיותיך בהתאם התרחש התהליך האם •

 ?רצונך את משביעות התוצאות האם •

  ????ע ו ד מ ו שנית עושה היית לא מה, חוזר היית מה על, משנה היית מה •

 ?בעתיד שלי ההוראה על להתנסותי שיהיו ההשלכות מהן •
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 :המינימום דרישות ב"מצ. החינוך משרד ידי על שפורסמו הנחיות פי על להגיש יש העבודה את כי לב שימו

רשימה , תוכן העניינים, לא כולל עמודי כריכה( לפחות לכל משתלם A4 עמודי 5: היקף העבודה .1

 מחייבת היקף גדול יותר בהתאם עבודה בקבוצות. העבודה חייבת להיות אישית). 'ונספחים וכ, ביבליוגרפית

 .בכל מקרה יש להדגיש את תרומתו האישית של כל משתלם. למספר חברי הקבוצה

 
 :כל עבודה תוגש בעיצוב זהה. יש להגיש את העבודות כשהן מודפסות .2

 DAVID :בעברית גופן

  בכותרות16 ; בטקסט12: גודל הגופן

 ROMAN TIMES NEW: פן באנגליתגו

 בכותרות 16,  בטקסט12 :גודל הגופן

  רווח כפול-מרחק בין שורות 

 

 :אופי העבודה .3

, מתן מענה לשאלות חדשות: כגון) לא רק סיכום ממקורות קיימים(ים /על העבודה לשקף תרומה של המגיש 

ובאופן שהעבודה , את הנושא וכדומהאמצעי להור/תוכנית/ניתוח כלים, התמודדות עם בעיות או מצבים חדשים

 .תהיה רלוונטית ויישומית למערכת החינוך

 

 :ביבליוגרפיה .4

 או/ו המצוטטים מקורות לאותם ביבליוגרפית רשימה פירוט ועל, מקורות של נאות ציטוט על להקפיד יש 

 ).עת כתבי, לותהפעי נלקחה שממנו ספר, נט-מוט אתר, ב"חט וטכנולוגיה מדע סילבוס: כמו (בעבודה מוזכרים

 

 .יש לעמוד בתאריכי ההגשה שינתנו מראש ולא יאוחר מתאריך המפגש האחרון .5
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 15 נספח

 26.12.05 –' של מחזור א'  בשנה ב5 'מס מפגש
 

 על המשתתפים דיווחו השני ובחלקו מצוינים תלמידים ומיון לאיתור סדנה הייתה המפגש של הראשון בחלקו

 וממנחי מעמיתים משוב וקיבלו וקשיים התלבטויות העלו, הספר בבתי פעלותהה מבחינת נמצאים הם שבו המקום

 .מהמפגש קטעים יובאו להלן. הקורס

   

 ספריות הבית ההפעלות על המשתתפים של דיווח
 'א דוגמה

 הן בקורס שמשתתפת הספר מבית נוספת מורה עם ביחד. הספר בבית) קורה לא בעצם (שקורה מה על דיווחה 'ט
 היה הקריטריונים אחד כאשר זו לקבוצה התלמידים את בחרו המורות. מצוינות נאמני של קבוצה לבנות מנסות

 שהתעוררה לאחר נעצר התהליך. הספר בבית) דומים (אחרים בפרויקטים משתתפים שאינם תלמידים שישתתפו
 .ענייןה כל את עצרה והמנהלת התלוננה אמו. אחר בפרויקט משתתף הוא כי נבחר שלא תלמיד עם בעיה

 
 ?מחדש ייפתח זה איך אז: חנה

 .להמשיך שצריך חושבת אני, מפריע זה לי: ט

 לעשות חייבות והן בקורס הספר-מבית מורות שתי יש, בפניכם התחייבה המנהלת. להתערב צריכים אתם: נ

 .פרויקט

 ?תגיד שהיא צופה את מה, להמשיך תרצי אם: חגי

 .המשיךל חייבת שאני לה ולומר לבוא יכולה אני: ט

 .אנטגוניזם לעורר יכול זה, נתערב שאנחנו טוב רעיון שזה חושב לא: חגי

 .עצמי בכוחות זאת לעשות מעדיפה אני: ט

 את. הנחישות מידת זו שמכריע ומה, אישי רקע על בהתנגדות נתקלים ולעתים, פנימיים שינוי סוכני אתם: חגי

 להבין צריכה המנהלת. בכך לטפל יהיה צריך פתנוס התנגדות תביע המנהלת אם. המערכת את לדחוף צריכה

 .התהליך את ולהריץ למנהלת לפנות צריכה את חנוכה אחרי. לחיץ הספר-שבית משדר המצב שכרגע

 ?מיון מבחן לעשות עכשיו אולי: ט

 לעמוד צריכה המנהלת. הכללים את לשנות שרוצה אחת מאיא זו, כולם על שמקובלים כללים לכם היו, לא: חגי

 .אחרים בנושאים גם לה יתפרק הכול אחרת, הכללים ימאחור

 

 'ב דוגמה
 ברמה ידע להם שיש התלמידים את בחרתי. 'ח כיתה לתלמידי פעילות יעבירו' ח כיתה של מצוינות תלמידי: ס

 .ממני טוב התלמידים את שמכירה במחנכת להיעזר חשבתי. חברתית ומקובלות גבוהה

 ?המיון נעשה כיצד: חגי
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 לדבר החלטתי לכן, תוססת הזו הכיתה. אישי באופן כך על להודיע החלטתי. למחנכת ופניתי רשימה לי בניתי: 'ס

 :שאמרו כאלה היו, בכיתה הוצג כשזה. פלאים המוטיבציה את העלה וזה הסכימו כולן. אישי באופן אחת כל עם

 שבחרת פוגע נורא זה, ורלבח לנו לתת צריכה שהיית חושבת אני: "אמרה אחת תלמידה? בחרנו לא אנחנו למה

 ."באחרות ולא במסוימות

 .כרוטציה זה את תציגי: ד

. למיון בו להשתמש יכולה שאני כלי איזה שיש בכלל חשבתי לא. יוכלו כולן שלא אמרתי גם אבל, כך עשיתי: ס

 . סטאטוס לסמל הפך שזה, כך זאת שקיבלו התפלאתי ממש

 .שלה התלמידות את גם מנחה אני, תהליך אותו עושה שלי מקבילה מורה
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 16 נספח

 
 כחונכים ששימשו' ח בכיתה מצוינים תלמידים עם איונותירתמלול 

 'ז בכיתה מדעים בלימודי מתקשים לתלמידים

 
 לתלמידים כחונכים מצוינים תלמידים) ו"בתשס(' ב בשנה הפעילה הראשון במחזור המשתתפות אחת

 עם שנערכו הראיונות של מפורט תמלול להלן. א12 בנספח מופיע הפרויקט תיאור. 'ז בכיתה מתקשים
  .הפעילות שנת סוף לקראת חונכים שבעה

 

 1' מס חונכת
 שעשית החונכות על לי ספרי
 יש, משתפרים שלהם הציונים, להם עוזרים מאד אנחנו תוצאות מבחינת כי.טוב מאד דבר שזה חושבת אני: מיה

 .נחמד מאד וזה חברים יותר לנו

 ?לילד לעזור כדי מספיק יודעת שאת הרגשת ואת
 .השתפרו שלי הציונים גם ואז החומר על חזרתי כי, לי עזר נורא וזה. כך כל שלא זיהיתי אבל, כן בהתחלה: מיה

 בחונכות עשית מה לי תתארי
 דף להם נתתי, הכול שוכחת במבחן שאחת גיליתי אז, מבחן להם עשיתי. חניכים שני יש לי, אותם הכרתי כל קודם

 לא הוא, עובדות, דברים הרבה שכח, שלי החניך, בן אז. זוכרים הם מה ולהגיד לקרוא מהם וביקשתי טכסט עם

 בן עם אז. בכתב זאת להביע יכולה לא אבל והבינה הכול קראה הוהשניי. בדיבור קושי לו היה, לי לספר היה יכול

 .מלאה תשובה לכתוב תהאו לימדתי. כתיבה על יותר עבדתי ואיתה והבנה קריאה על יותר עבדתי

 ?שלהם ההתייחסות הייתה ואיך
 לא אני, אה: "בהתחלה. להתרכך התחילו הם לאט לאט זה אחרי אבל, קרים, כאלה קשים קצת היו הם בהתחלה

 עזרה רוצה מי כששאלו. שניהם השתכנעו הם כך ואחר" חובה לא זה "להם אמרתי ואני, "לי שווה לא, למה, רוצה

 מאשר מחבר ללמוד קל יותר, נכון שזה חושבת אני. להם יעזור כמוני שתלמיד שעדיף שבוח והם רצו נורא הם

 .התרגל כך אחר אבל התבייש נורא נורא בהתחלה בן, שאלות שאלו הם. מבוגר מאדם

 ?אותם פגשת בערך פעמים כמה
 .להם עזרתי בהפסקות גם אבל, שעתיים למשך בשבועיים פעם

 ?פעם כל יחד שניהם עם וישבת
 באו הם כך ואחר איתו ופעם איתה פעם ישבתי אז להתקדם התחילה ענבל כך אחר אבל שניהם עם, כן התחלהב

 .המבחן לקראת שאלות ולפתור להתכונן

 ?ענבל במבחן קיבלה וכמה
 .84-ו 82 קיבל כן גם ובן 80 פעם כך ואחר 90 קיבלה היא אחת פעם

 ?מרוצים היו והם
 .יפה עליה זו 40 או 60-מ, כן
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 ?לך נתן זה ומה
 .החומר על חזרה, ידע הרבה – ידע גם, חדשים חברים - כל קודם

 ?שוב זאת עושה היית
 ".עתידים "במסגרת דומים דברים נעשה הבאה בשנה, כן

 

 2' מס חונכת
 ?הזו ההתנסות על דעתך מה
 לעזור יכול חלטבה וזה, מתקשים ילדים הרבה יש, יודעת שאני מה לפי. ילדים להרבה לעזור יכול זה דעתי לפי

, בקבוצה לעבוד לומדים הם. חדשים חברים פוגשים הם, עצמי ביטחון להם נותן זה. שלהם היכולות את לקדם

 .לאחרים לתת שלנו דרך זו, למבחנים להתכונן, בכיתה ללמוד איך שיטות אותם מלמדים

 ?ידע מספיק לך שיש מרגישה ואת
 .שרציתי מה הסברתי בסוף, משהו להסביר איך היססתי לפעמים

 ?הבינה שהיא הרגשה לך והייתה

 אמרו והמנהלת המורה, אחרים עם עבדו הילדים וכל, איתה עבדתי שאני ואחרי נמוכים ציונים קיבלה היא קודם. כן

 .מאד השתפרו שלהם שהציונים

 ?לעזור במה ידעת ואיך
 איתה דיון כדי תוך ואני הבינה לא היא מה לי והסבירה לי סיפרה פשוט והיא אותה ושאלתי באתי אני כעקרון

 .הדברים את לה הסברתי

 ?מצידה פעולה שיתוף והרגשת
 .רצתה היא, כן

 ?אותה פגשת בערך פעמים כמה
 .פעם בכל לשעתיים, פעמים שבע

 ?איתה בפגישות לעשות מה ידעת ואיך
 היא. מלמדת שהיא איך, המורה למשל. מלמדות שמורות ראיתי תלמידה בתור שאני איך ולפי, שהרגשתי איך לפי

 .נפח למדוד איך, מסה למדוד איך למשל כמו. עשו שהמורות הניסויים את שחזרתי אני אז, לפעמים ניסוי לנו עושה

 ?זה על וחזרת לימדו איך זכרת את

 .כן

 ?לך עשה זה ומה
 .נעימה הרגשה, נותנת שאני טובה הרגשה לי ונתן, החומר את טוב יותר להבין לי עזר זה

 ?פעם עוד זה את לעשות מהמסכי היית
 .המדע למוזיאון איתם לנסוע היה שאפשר חושבת אני. כן
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 3' מס חונכת
 החונכות על דעתך מה כללי באופן לי ספרי כל קודם
 .80-מ יותר קיבלה היא, הצליחה כשהיא גאה מאד והייתי שלי החניכה את ללמד כיף פשוט לי והיה נהניתי מאד

 ?לה לעזור איך ידעת ואיך
 לנו נתנה המורה. מצליחה לא היא במה אותה שאלתי כך ואחר, לעשות מה לנו הסבירה, אותנו הדריכה מורהה

 .לה לעזור יכולתי אז מבינה לא שהיא במה אותי שיתפה היא כך אחר וגם, לעבוד שיכולנו כך למבחן החומר את

 ?יפה זה את קיבלה היא כללי ובאופן
 הסתובבה שלי החניכה למשל. אוהבים שאנחנו משותפים ותחביבים ותפיםמש נושאים הרבה לנו שיש גילינו. כן

 .כיף היה, ודיברנו בהפסקות איתנו

 ?אותה ללמד איך ידעת איך אבל
 לי היה כבר אז. ומהגן א מכיתה ילדים לחנך צריכה היתה הכיתה שכל תפקיד לנו היה שלי הקודם הספר בבית

 .בגינה שהיו קטנים ילדים ללמד כזה משחק לנו היה קטנה כשהייתי םוג אותנו הדריכה המורה וגם, מסוים ניסיון

 ...בסוף מורה תהיי אולי
 .אולי

 ?להיות רוצה את מה
 .מחשבים

 ?ממך למדה שהיא חושבת את מה
 לא את אם שאלות על לענות איך וגם למבחן ללמוד איך, עצמו החומר את רק לא, ללמוד איך אותה ללמד רציתי

 .בהגיון להשתמש, התשובה את זוכרת

 ?זה את לומדת שהיא הרגשת ואת
 .כן

 ?לך נתן זה ומה
 גם אז אותה שלימדתי וזה שעברה בשנה אותם למדנו כי שכחתי שדי דברים אלו מזה וחוץ, חדשה חברה לי נתן

 .שעברה בשנה שלמדתי בדברים נזכרתי. מזה למדתי אני

 ?החומר על עברת איתה שנפגשת לפני
 .שנפגשנו לפני אותה קראתי, שעברה שנה של החוברת לי ההיית, כן

 ?תסכימי – שוב זאת לעשות ממך יבקשו ואם
 .בשמחה

 

 4' מס חונכת
 ?החונכות על דעתך מה, כללי באופן

 .לי עזר ממש וזה. ו מכיתה תלמידים לי עזרו ב בכיתה הייתי כשאני גם. טוב דבר זה

 ?לעשות מה יודעת שאת והרגשת
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 את לו הסברתי, זרם זה אבל. מורה לא אני וגם שלי בגיל הם הכול בסך כי. מבוכה קצת הרגשתי בהתחלה

 ...אותם הבין והוא, הדברים

 ?שלו הבעיה מה, לו להסביר מה ידעת איך
 פרק על עבדנו יותר מאוחר,שאלות וזרקנו החומר כל על עברנו פשוט אז, מבחן לפני היה זה הראשון בשיעור

 זרקנו פשוט אז לא ואם דיברנו אז עליו לדבר ביקש במיוחד שהוא נושא ההי ואם הפרק על עברנו ואז מסוים

 .הפרק מכל שאלות

 ?פעולה שיתף והוא
 .יותר הבין הוא כך ואחר החומר את הבין כך כל לא הוא כי קשה קצת לו היה, כן

 ?לדעתך ממך למד הוא מה
. גדול בלגן לו היה שבהתחלה לאחר מחלקות לפי במוח לו הסתדר וזה חזרה עשה הוא שאיכשהו חושבת אני

 .לו עזר זה אולי. אותם לו השלמתי אולי אז בהם פער לו שהיה נושאים כמה ויש, לו מסודר יותר זה עכשיו

 ?לך עשה זה ומה
 איתו ולדבר לשבת נחמד פשוט היה מזה חוץ, טובה הרגשה עשה זה וגם, מעניין חומר וזה החומר על שוב עברתי

 .נושאים מיני כל על

 ?פעם עוד זאת לעשות ממך יבקשו ואם
 .לי מעניין וזה מדעי בנושא שיחה כמו יותר זה. אשמח אני, כן

 ?מדעים אוהבת את
 .כימאית או פיזיקאית להיות רוצה הייתי, כן

 .תהיי גם שאת חושבת אני
 .מקווה אני

 

 5' מס חונך
 ?החונכות עניין על דעתך מה
 וזה, בינינו מקרב וזה אותם מלמדים אנחנו אז, במדעים טובים ךכ כל לא שהם שילדים, יפה מאד שזה חושב אני

 .יפה ממש זה. בהכול נזכרים אחד בבום ופתאום שוכחים שאנחנו דברים יש כי לומדים אנחנו וגם עוזר גם

 

 ...מורה לא אתה זאת בכל, לעשות מה ידעת איך
 נתתי. אותה לפתור לו ועזרתי שאלה אותי לשא והוא אליו ניגשתי פשוט אז, שלי שכן הוא, מכיר שאני לילד עזרתי

 .}נוסף לילד גם עזר {לחשוב אחרת דרך להם

 ?עזרה צריכים היו שהם חושב אתה למה
 שאני נחמד זה אז. וכיפי קל ממש זה בשבילי כי, מלכתחילה מדעים ללמוד של הרעיון על ויתרו שהם חושב אני

 .לאחרים לעזור יכול
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 ?לך עשה זה ומה
 זה. נחמד ככה וזה, שלום, הי להם ואומר, ילדים רואה, במסדרונות הולך אני עכשיו כי. טוב לי שהע זה כל קודם

 כנראה ואני למדו שהם הנושא על הזו מהחוויה המון למדתי אני. אותי שמכירים אחרות מכיתות ילדים שיש נחמד

 זה בשבילם אבל נמוכים יחסית םשה, ציונים מקבלים אותם לראות וגם. יותר ללמוד בעצם לי גרם זה אז, שכחתי

 והוא, עובר שזה, 60 האחרון במבחן קיבל 50 – 40 מקבל כלל שבדרך שלי החניך. מבחן עברו שהם נס ממש

 .עזר וזה כלום לו לגלות בלי לו שעזרתי גאה הייתי פשוט ואני שמח ממש

 ?תסכים אתה בעתיד שוב זאת לעשות ממך יבקשו ואם

 וביקשתי זה על שמעתי, בזה להיות אמור הייתי לא בעקרון. הזה לדבר רףלהצט אבקש גם אני!!! בשמחה

 .נפלא ממש זה, זה עם להמשיך שנוכל והלוואי הזו לתוכנית והצטרפתי לי הרשתה והיא מהמורה

 

 6' מס חונכת
 ?החונכות רעיון על דעתך מה

 ואני, מאיתנו לומדים הם וגם, נךשחו מי – לומדים בעצמנו אנחנו גם אז כי, זה את שעשינו טוב נורא זה לדעתי

 .זה עם שימשיכו מקווה

 ?עבדת מי עם? לעשות מה ידעת את ואיך
, אותי שמלמדים אוהבת אני איך יודעת אני. מהמורים לומדת אני גם כי אוהבים ילדים מה וידעתי ילדה עם עבדתי

 .טוב יותר קולטת אני איך יודעת אני

 ?עשית למשל איך אז
 .שייהנו, כיפית למידה, הלוח על, קיםמשח של בצורה יותר

 ?שחנכת הילדה העניין לכל התייחסה ואיך
 .זה עם שנמשיך רצו הם. נהנו מאד שכולם חושבת אני

 ?מזה למדת את שגם אומרת את
 .כדי תוך וגם, המשחקים את הכנו, קודם בעצמנו התכוננו גם, החומר את טוב יותר שיננתי, בטח

 ?האלה המפגשים את יחד הכנתם, החונכים, אתם
 .הכינו המורות פעם, משהו ביחד הכנו שלי וחברה אני, משהו עשה אחד כל

 ?הייתם כמה
 .חונכים שמונה

 ?פעם עוד זה את לעשות ותרצי
 .החומר את שכחנו קצת, בידע. הדרכה עוד לקבל רוצה הייתי. כן
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 7' מס חונכת
 .הזו החונכות על חושבת את מה לי ספרי

 יכולות מעביר גם זה הלימודי מהקשר חוץ, לדעתי. שמתקשים אחרים ילדים בעזרתנו לקדם, דמא טוב הוא הרעיון

 .חברתיות

 ?אומרת זאת מה
 דברים מיני כל לנו מספרים הם, חברויות יותר יש. לא כבר עכשיו, מהשני אחד להתעלם יכולנו זמן כמה לפני שאם

 .מלימודים חוץ אותנו לשתף רוצים שהם

 .חברים הרבה מזה לי ויש ביחד זה את ועברנו. ביחד לקבוצה פעילויות מיני כל גם היו ,בן עם עבדתי אני

 ?לדעתך זה את קיבלו הם ואיך
 שמעביר תלמיד זה הכול וסך מורה לא זה כי להירגע קצת ככה גם לעצמם הרשו הם, מוזר קצת להם היה לדעתי

 .קיבלו שהם מהציונים התרגשו כך לוכ, תודה ואמרו באו שהם מקרים הרבה היו כך אחר אבל, זה את

 ?בלימודים התקדם הוא גם, לו עזרת שאת הבן למשל
 להם לעזור מנסים ואנחנו 90 בסביבות קיבל הוא עכשיו 60-50 לקבל רגיל היה הוא אם. זה את הרגיש גם והוא, כן

 .הנקרא בהבנת

 ?לו לעזור ידעת באמת איך
 ניסיתי אז משהו הבין לא הוא אם נגיד. בלהבין בעיה להם שיש בגלל, להם שנקרא שעדיף לנו אמרה המורה

 שהוא כדי שלי במילים להסביר ניסתי מבין לא באמת שהוא ראיתי ואם, פעמים כמה שורה אותה את לו להסביר

 למידה שיטות להם היו שלא ילדים אלו, נכון שלא מה את להוציא, אמריקאיות שאלות, למשל. הטכסט עם יתחבר

 .איתם עבדתי הז ועל זה לפני

 ?אחרים במקצועות גם כך לעשות יוכל הוא ואולי
 כנראה אז, כן המקצועות ובשאר אחד במקצוע טוב לא הוא אם דעתי לפי. שיוכל בטוח והתמדה רצון יותר עם, אולי

 היא להעביר מנסים שאנחנו התחושה אבל, המקצוע את אוהב כך כל לא שהוא הבנתי. למקצוע מתחבר לא הוא

 .ולהתקדם להצליח אהוב לא במקצוע גם אפשר יעיםמשק שאם

 ?לך נתן זה מה לומר יכולה ואת
 לומד ואתה יותר טוב יושב החומר אז שכשמלמדים, אמרה שהמורה כמו, וגם ילדים עוד עם להתחבר לי נתן זה

 .קצת נזכרתי, שעברה שנה של הספרים על חזרתי, ידע עוד לי תרם זה אז. מלמד כשאתה בעצמך

 ?ממך יבקשו אם פעם עוד זה את לעשות ותרצי
 לא והם ואתאמץ אשקיע אני אם ייתן זה מה כי. ולהשקיע ללמוד שרוצים תלמידים עם, זה את לעשות אשמח, כן

 .בכלל מעוניינים
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  17 נספח
 ")קריאת ביניים"כתבה מתוך ( 'סיפורה של המורה ד

 
 ספרית-הפעלת מצוינות בית

ו "התפתחה בשנת תשס, ה"וינות שהתחילה בבית הספר בשנת הלימודים תשסבכתבה זו אציג תכנית לקידום מצ
התכנית נבנתה במסגרת קורס למורים מקדמי מצוינות של . ז"ונמצאת בשלבי מיסוד ראשוניים בשנת תשס

 .העמותה למצוינות בחינוך בשיתוף מכון דוידסון לחינוך מדעי
 

 תיאור בית הספר
ממרום הגליל ועד  ,מכרמיאל ומיישובי הגליל תלמידים הקולט דתי שש שנתיס "ת כרמיאל הינו בי"בית הספר אמי
כולל תלמידי (אוכלוסיית התלמידים מגוונת מאוד וכוללת תלמידים המתקשים מאוד בלמידה . הגליל המערבי

הגיוון באוכלוסיית התלמידים מתבטא במקום המגורים . תלמידים ברמה בינונית ותלמידים מצטיינים, )שילוב
 ברמה הסוציו אקונומית, )עולים מאתיופיה וותיקים(של משפחות התלמידים בארץ  בוותק, )ירוניים ובני מושביםע(

לא נעשה בחטיבת הביניים מיון לפי רמות , למרות שאוכלוסיית בית הספר הנה הטרוגנית מאוד. וברמה הלימודית
 ).מתמטיקה ואנגלית, מלבד המיון במקצועות היסוד עברית(

והוא נע  מהממוצע הארצי ועם זאת אחוז התלמידים הזכאים לבגרות גבוה, פוח של בית הספר גבוה מאודמדד הטי
וזאת  המתקשים בלמידה בבית הספר מושקעים משאבים רבים לקידום אוכלוסיית תלמידים. 85%- ל70%בין 

מעבר . קט עזריאלימסגרות למידה כמו פנימיית יום ופרוי, תכניות לימוד מיוחדות, באמצעות שעות הוראה
צוות ההוראה מסור מאוד . התלמידים כל הצוות משקיע שעות רבות בהתנדבות בקידום ,למסגרות הקבועות

ומוכן  ,הערכה ומעקב אחר הפרט, כפי שניתן לראות מן הביצוע המדויק והמובנה של תהליכי הוראה ,ומקצועי
 .וסר מיצויאך חווה לעתים תסכול וח, לעשות רבות למען הצלחת התלמידים

המסגרת לקידומם אינה קבועה בבית ,  בכל שכבה7%-בכ נאמד גבוהה מאוד שיכולתם הלימודית אחוז התלמידים
התלמידים הלומדים  בית הספר שואף להגדיל את אחוז. והיא משתנה מדי שנה לפי זמינות התקציבים, הספר

ן בית הספר לבין ישיבות ואולפנות באזור על קיימת תחרות בי. ל" יח5בחטיבה העליונה פיזיקה וביולוגיה ברמת 
 .אך לא קיימות מסגרות מתאימות וקבועות לקידום והעשרה של מצטיינים, קליטת תלמידים בעלי יכולות גבוהות

במטרה לתת מענה לאוכלוסיית התלמידים המצוינים כבר ברמת חטיבת הביניים הוחלט לקיים פעילויות מיוחדות 
 .צרכים הספציפיים גובשו המטרות שיפורטו בהמשךלאחר בירור ה. בתחום זה

 
 מטרות הפעילות

מצבים העלולים להביא לעזיבה , ושל אי מיצוי יכולותיהם מצבים של תסכול ומניעת קידום תלמידים מצטיינים ●
 .בית הספרמ

ד במגמות  כך שיהיו בעלי יכולת ללמו,הכשרת תלמידים בחטיבת הביניים - קידום לימודי המדעים בבית הספר ●
 .המדעיות ברמות הגבוהות

 , ומקיים חברה הטרוגנית, של בית הספר כנותן מענה לצרכים מגוונים של תלמידים"שמו הטוב"שמירה על  ●
 .ה הדדית תלמידים חלשים ומצטייניםייובהפר, לצד אלה לומדים אלהשבו 
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 תיאור הפעילות

  תחילת הדרך– ה"שנת תשס
צורפו מספר תלמידים נוספים אשר  ואליה ,'ידים מצטיינים בשכבת חנבחרה קבוצת תלמ ה"ל תשס"בשנה

 .יכולת התמדה ונכונות להשקיע בלמידה מעבר לממוצע, אך הם גילו סקרנות ,הישגיהם לא היו מן הגבוהים
. למשך שעתיים פעם בשבוע, צ מיד לאחר יום הלימודים"הפעילות עם קבוצת המצוינים נערכה בשעות אחה

במסגרת  המורים לא לימדו את הכיתה שני.  על ידי מורה למדעים ומורה המתמחה בפיזיקההפעילות ניתנה
שכוללת ארוחת צהרים לתלמידים ושעות , פנימיית היום בבית הספר במסגרת הפעילות מומנה. הלימודים הרגילה

קציב לקידום אולם הפעם הופנה חלק מזערי מהת, מסגרת זו משמשת בדרך כלל לקידום תלמידים חלשים. הוראה
מכיוון שבמשך שנים רבות לא נמצא מקור למימון פעילות סדירה של קבוצת , חשוב לציין עובדה זו. המצוינות
 .מצוינות

שאלות המסקרנות אותם וחקרו אותן באמצעות מקורות מידע  אשר העלו ,נושאי הלימוד נבחרו על ידי התלמידים
ושאלות בנושאי תורה  האסטרונומיה, היו בתחום הפיזיקהלעסוק בהם  שהקבוצה בחרה הנושאים. או ניסויים

 .ומדע
, אנרגיה סולרית ושימושיה(בכיתה נוצרו קבוצות עבודה אשר בחרו לחקור תחומים שונים של מושג האנרגיה 

כל קבוצה עסקה באיסוף מידע בתחומה ובחשיבה על דרך מקורית להצגת ). אנרגיות נקיות ועוד, המרות אנרגיה
בנושא  כפרויקט סיכום להעשרה בתחום הפיזיקה בנו התלמידים תחנות למידה אינטראקטיביות. המידע כדגם

 .אנרגיה והפעילו אותן בכיתות אחרות בבית הספר
 

 :להלן דוגמאות לשתי תחנות
התלמידים תכננו דגם של רכבת הרים ובנו אותה מצינור . אנרגיה ברכבת הריםתחנה אחת התמקדה בנושא  •

 ברכבת כך שגולת "לולאה"בהסתמך על העקרונות שנלמדו לגבי אנרגיה חושב גובה ה. ינהפשוט להשקיית ג
דף הפעלה  לאחר הבנייה חיברו המצטיינים. מתכת שהופלה לתוך הצינור השלימה סיבוב בלולאה בהצלחה

 לצרף תרשים או תמונות. לתלמידים אחרים

, תלמידים רבים בבית הספר הם בני מושבים. יהבניצול זבל פרות להפקת אנרגבתחנה השנייה עסקו התלמידים  •
התלמידים העמידו מערכת להתססה אנֵארובית של . להפיק אנרגיה מזבל פרות עורר בהם עניין רב והרעיון

, העמדת המערכת עוררה עניין רב בכלל בית הספר. ובמערכת נאסף ביוגז אשר הובער לאחר מכן, פסולת פרות
במהלך כל זמן .  על קבוצת המצטיינים באו מדי יום לעקוב אחר המתרחשותלמידים רבים שלא נמנו דווקא

הסבירו את דרך הפעולה  ותלמידי המצוינות, הפעלת המערכת ביקרו בחדר ההכנה תלמידים ומורים באופן חופשי
כמנחה נוסף  על אלא-אולם לא כמומחה, המורה התערב במהלך ההפעלות. והפעילו את התלמידים בדפי העבודה

בשתי התחנות גילו התלמידים המופעלים  .כשהיה צורך לחדד מושגים מסוימים או לתקן שגיאות, צהבקבו
הפעילות במסגרת  במהלך .מילאו את דפי העבודה ופעלו לפי הוראותיהם של תלמידי המצוינות, התלהבות רבה

תלמידי . תחומי-היבט רבזו נחשפו התלמידים באמצעות ניסויים והדגמות למושגים ועקרונות הקשורים לאנרגיה ב
 .עוסקים בהם בתכנית הלימודים הרגילה וקיבלו מענה לסקרנות המדעית שלהם נחשפו לתחומים שאין המצוינות

 
 .דבר המעיד על ההנאה וההנעה בלימודים אלו, התלמידים הגיעו לפגישות מתוך רצון ועניין ולא מתוך כפייה
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והוגברה המוטיבציה ללימודי מדעים גם , הצטרף למסגרת זובעקבות הקמת קבוצת המצוינות ביקשו תלמידים ל
 .בקרב אוכלוסיות אחרות

הנהלת בית הספר הביעה תמיכה מלאה בתכנית , הורים הביעו עניין בנושאי הלימוד המגוונים ובהמשך הפעילות
 .ונכונות להמשיך ולתקצב את הפעילות בשנים הבאות

והנושא עלה , בשנה זו נזרעו הזרעים הראשונים של קידום המצוינותכי , ה ניתן לומר"לסיכום הפעילות בשנת תשס
 .על סדר היום של בית הספר

 
 העמקה וביסוס - ו"ל תשס"שנה

 תלמידי -ה "קבוצה ממשיכה מתשס: התרחבה הפעילות והופעלו שתי קבוצות מצוינות ו"בשנת הלימודים תשס
 "תחקירנות מדעית טכנולוגית"סקה במהלך השנה בקבוצת הממשיכים ע. 'תלמידי ח וקבוצה חדשה של, 'כיתה ט

התלמידים נפגשו עם .  מירי אורן ממכון דוידסון'וזאת בהנחייתן של מורתם למדעים ושל הגב, במעבדות מכון ויצמן
וסיכמו , רקומבינציה בצמחים, הנדסה גנטית, "מחשב ביולוגי": חוקרים במעבדותיהם ונחשפו לנושאי מחקר כמו

התלמידים חזרו נפעמים ממכון ויצמן וסיפרו על . שהציגו בפני חבריהם לכיתה רנות בעבודותאת ממצאי התחקי
...) מרבה חכמה - שכידוע ("קנאת סופרים"ועוררו  למורים ולהורים, לתלמידים, חוויותיהם בכל רחבי בית הספר

מתי חוזרים ...יצמןאני ממש אוהב את מכון ו"תלמידים התבטאו במשפטים כמו . בקרב אוכלוסיית התלמידים
 "?לשם

,  שמחוץ לכותלי בית הספר"אמתי"העולם המדעי ה ניתן לומר שנפתח פתח להפגשת התלמידים עם, בסיכום
 .ולהנעת הנהלת בית הספר להקצאת תקציבים לפעילויות דומות

 
 "נאמני המצוינות"פרויקט 

על . בשיתוף פעיל של תלמידים מצטייניםכמודל ללמידה , "נאמני מצוינות" הופעל פרויקט 'בקרב תלמידי שכבת ח
 .נאמני המצוינות משמשים כעוזרי הוראה למורים ומקדמים תלמידים מתקשים, פי מודל זה

, והם התבקשו להמליץ על תלמידים מצטיינים בלימודים, ' הוצגה בפני מחנכי כיתות ח"נאמני המצוינות"מסגרת 
אשר , המידע שהתקבל מהמחנכים אומת על ידי המורים למדעים. ויכולת להנחות או להעביר נושא מוטיבציה בעלי

 בתום תהליך זה נוצרה קבוצת מצוינות שכללה. במיוחד בלימודי המדעים נוספים המצטיינים המליצו על תלמידים
מעין , תפקיד נאמן המצוינות הוצג בפני התלמידים כמקדם את לימודי המדעים בבית הספר.  בנות8- בנים ו7
 . של לימודי המדעים"מידיםמועצת התל"

נאמני המצוינות זכו להעשרה מדעית ולהפעלות חברתיות שנועדו להכשירם כקבוצת מנחים וכמנהיגים בכיתת 
. "נאמן המצוינות כמנחה בהובלת למידה משותפת"פעילות שמטרתה הבנת תפקידו של  -לדוגמה . המדעים

לאחר .  במסלול מכשולים"העיוור" רו קשור העינייםהפעילות נערכת כמשחק ובו אחד מבני הזוג מוביל את חב
 ומסיקים מכאן מסקנות לגבי  ועם המובילים את הרגשתם במהלך הפעילות"עיוורים"הסימולציה מבררים עם ה

 .תהליך החונכות של נאמן המצוינות כמוביל את חבריו ללמידה והצלחה
הם העמיקו בנושא כדור הארץ והיקום . ה עצמאיתתחרותיות ויכולת למיד, קבוצת הבנים אופיינה בסקרנות גבוהה

התלמידים עברו בהצלחה את שלב החידון . והשתתפו באולימפיאדה לאסטרונומיה וחלל על שם אילן רמון
הקבוצה הגיעה לשלב . משימת חלל לכוכב הלכת נוגה תכנון - התמודדו עם תכנון משימה מתקדמת, הוירטואלי

 .הגמר בחידון וזכתה בציון לשבח
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ולסיכום בנו מצגות להוראת עמיתים , ערכו ניסויים וחיפשו במקורות מידע, הבנות העמיקו בנושא איכות הסביבה
 .אפקט החממה ועוד, בנושא זיהום מים

העבירו לתלמידי השכבה ביום שיא שנקבע ליום שחל בו   בנושאים השונים"נאמני המצוינות"את הידע שרכשו 
אחד מנאמני המצוינות הציג בפני  - בחנוכה": מיני הפעלות"התבצעו עוד שתי  אמלבד יום השי. השנה ליקוי החמה

 .ועורר סקרנות ועניין התלמיד הפגין ביטחון. תלמידי בית הספר הדגמות שלמדנו בנושא נרות
 בשיעורי המדע שערכתי להם במעבדה ' ליוו נאמני המצוינות את תלמידי כיתות ו- ' ביום החשיפה לכיתות ו-

 .זו הייתה התנסות ראשונית בהוראת עמיתים. מבניםבנושא 
וכן זכו ליום , התלמידים המצטיינים צוינו לשבח על פעילותם למען כלל בית הספר וקיבלו מכתב אישי ותעודה

 .ד"פעילות במכון דוידסון במסגרת פרויקט נחמ
 

 ו"הישגי הפעילות בתשס
בין המצטיינים ניתן למצוא . ת בתחום האפקטיבי והחברתיהושגו בפעילות זו מטרו, בנוסף למטרות בתחום הלימודי

והם משתעממים או , תלמידים בעלי יכולת גבוהה ביותר שדרך הלימוד השגרתית בכיתה אינה מתאימה להם
. אולם כאשר הם מקבלים מטלה עצמאית ומאתגרת הם מסוגלים לחקור אותה בהתלהבות וביסודיות. מפריעים

את ידיעותיהם ואת מיומנות הלמידה  את השגרה וקידמה שברה, הפעילות אתגרעבור תלמידים אלו היוותה 
 .שלהם

הפעילות עצמאות ואפשרות  הקנתה, לאותם תלמידים מצטיינים אשר אינם מיומנים בחקירה עצמאית, לעומת זאת
בורם  הפעילות היוותה ע- אשר למקובלים פחות ;חלק מהמצטיינים מקובלים מאוד בחברת הכיתה. ליצירתיות

 .ולתחושת תרומה לכלל מקור לגאווה
חשיבה יצירתית , עיבוד וייצוג מידע, מיומנויות שונות כמו איתור גובש צוות עבודה של תלמידים מצטיינים שרכשו

, גבוהה מאוד המוטיבציה של התלמידים הייתה. וידע רב בנושא אסטרונומיה ופיזיקה הסקת מסקנות, וביקורתית
בחידון  לאחר העלייה משלב לשלב. החוג עד שעות מאוחרות ומעבר לשעות הפעילות שלוהם נשארו בבית הספר 

. "פרויקט"ותלמידים רבים ניגשו אלי וביקשו להצטרף גם הם ל, "סיפורי גבורה" לכיתות עם החלל חזרו המצוינים
 .עורר הדים בבית הספר וזכה להערכה בחדר המורים הגמר בחידון לשלב קידום קבוצת הבנים

התכניות . ת ובעיר כרמיאל"ברשת אמי - נהלה רואה בקיום קבוצות המצוינות כלי חשוב לפרסום בית הספרהה
כמו הוועדה לפרס , לקידום מצוינות הוצגו כחלק מהפעילויות הייחודיות של בית הספר גם בפני גורמים חיצוניים

ל "לקראת סוף שנה .ת" לרשת אמיהחינוך הדתי מטעם הפיקוח והוכנסה לתכנית השנתית של בית הספר שהוגשה
ההפעלה של תכנית המצוינות שתוכננה  להקדמת 'ו הגיעה פנייה מהנהלת בית הספר וממחנכי כיתה ז"תשס
 וכדי לסייע בפיתוח מנהיגות חיובית ' לח'כדי למנוע נשירת תלמידים מבית הספר במעבר מכיתה ז, ז"לתשס
שממשיכה  - "ניצני מצוינות" - 'בשכבת ז!) שלישית(ים נוספת בעקבות כך גובשה קבוצת תלמידים מצטיינ. בכיתה

 .ז"לפעול בתשס
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 לקראת מיסוד במערכת - ז"שנת תשס
הצלחתה של הפעילות בתחום המצוינות בבית הספר בשנים הקודמות הביאה לכך שכיום מסגרות לקידום מצוינות 

בעוד שבשנים הקודמות היוזמה הייתה  (הנהלת בית הספר יוזמת את הפעילות. הן חלק מהתכנית הבית ספרית
בעוד שבשנים קודמות היה צורך במסעות הסברה , תלמידים והורים מבקשים להצטרף לפעילויות, )של המורה

, 'ט-'בשלוש שכבות הגיל ז ז שלוש קבוצות מצוינות"פועלות בתשס, ה"לעומת קבוצה אחת שפעלה בתשס. ושידול
 :כמתואר להלן

הקבוצה .  מתלמידים שנבחרו לפי המלצת המחנכים ומורי המדעים"ניצני מצוינות" של קבוצה חדשה :'בשכבת ז •
ידי -בכוונה תחילה לא נבחר נושא מראש על. מקבלת העשרה מדעית בנושאים נבחרים על ידי התלמידים

 .'של תלמידי כיתה ז כדי לתת מקום לסקרנות העצומה, המורה

י צוות המדעים יפעילו בכיתותיהם את התלמידים המצטיינים מור. ו"הקבוצה שגובשה בסוף תשס: 'בשכבת ח •
 . בבית הספר"כוחות ואינטראקציה"קבוצה זו גם תתכנן ותפעיל יום שיא בנושא . "נאמני מצוינות"כ

ו בנושא פיזיקה ואסטרונומיה ממשיכה לפעול מתוך כוונה להשתתף שוב "הקבוצה שפעלה בתשס: 'בשכבת ט •
 .בחידוני מדע שונים

 
 סיכום

כמו כן יצרתי . נוצר בינינו גיבוש של קבוצת התעניינות במדעים. כתוצאה מהפעילות יצרתי קשר אישי טוב עם התלמידים
מגיעים  התלמידים. ס"וחשפתי את הנושא לכלל ביה, קשר עם תלמידים נוספים שלא התעניינו קודם לכן במדעים

פשוט נהניתי , "רדיפה אחר תלמידים" תכנית הלימודים ומה"כבלי"כמורה הרגשתי חופשית מ. לפגישות מתוך רצון ועניין
 .מההוראה שעיקרה חקירה לשמה

מענה לסקרנות  הרווח שלי כמורה הוא בחשיפת התלמידים לתחומים שאינם כלולים בתכנית הלימודים הרגילה ובמתן
והמוטיבציה  ,סגרת זובעקבות הקמת קבוצת המצוינות ביקשו עוד תלמידים להצטרף למ. המדעית וליצירתיות שלהם

 .אחרות ללימודי מדעים גברה גם בקרב אוכלוסיות
תעודד צוותי הוראה במקצועות נוספים להפעיל נאמני מצוינות  ,אנו מקווים כי הצלחת הקבוצה של נאמני המצוינות

ם התלמידים החלשים הזקוקי, כך ייצאו נשכרים התלמידים המצטיינים שנמצאו להם משימות מתקדמות. משלהם
 .והמורים הזוכים במצטיינים כעוזרי הוראה לקידום
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 ספר-בבתי מצוינות בפעילות תצפית

 

 לטובת מצטיינים תלמידים של הפעלה המשתתפות אחת יזמה, מצוינות מקדמי למורים בקורס המטלות במסגרת
 בבתי להעביר נבחרו במכללה שמתקיים למחוננים בחוג שמשתתפים תלמידים: הבאה בצורה, הספר בית תלמידי
 הפעילויות בבניית לתלמידים עזרו מהמכללה סטודנטיות.. החוג במסגרת התנסו שבהן פעילויות שלהם הספר

 .הספר בבית ובהעברתן
 .כזו פעילות התקיימה שבהן יסודיים ספר בתי בשני נערכה התצפית

 
 

  'א ספר בית
 

 .ד בכיתה הפעילות תחילת – 8:40

 

 

 טורנדו: הפעילות
להכין לו שעזרה מהמכללה סטודנטית, הפעילות את שמעביר' ה כיתה תלמיד– גיא, תלמידים 12: נכחו

 ).הספר בבית מעשית עבודה עושה (בהעברתה לו ועוזרת הפעילות את

 . טורנדו על פעילות מעביר גיא

 :השיעור מבנה

 טורנדו על יודעים אתם מה לדעת רציתי: גיא .1

 .משתתפים, עונים, מצביעים תלמידים

 .טורנדו על מידע קטע קורא: גיא .2

 .לענות התלמידים שעל שאלות ושמונה הקטע את לתלמידים מחלקים .3
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 השנייה לכיתה עברנו 8:50

 

 

 לחות-מד: הפעילות

 .מהמכללה סטודנטית היא בכיתה" המורה. "תלמידים 15 של לקבוצה תלחו מד על פעילות מעביר רועי

 .כפפות קיבלו כולם, קובלט נייר עם לבדוק אמורים כך ואחר ליצן בדמות דפים צובעים התלמידים

 :תהליך הפעילות
 צובעים את הליצן –
 גוזרים את העיניים –
 .הליצן של העיניים של בחורים קובלט נייר ושמים כפפות לובשים –
 .לענות התלמידים שעל שאלות ושמונה הקטע את לתלמידים קיםמחל –

ומחלק התלמידים בין עובר רועי. הליצן בצביעת ברצינות שעובדים, התלמידים בין מסתובבים והמורה רועי
 .קובלט נייר של רצועות להם

9:0  

 "קורה מה ותראה מים של אחת טיפה שים, החוצה צא: "שסיים לתלמיד פונה רועי

 ).מסתובבים כבר הבנים, ומדביקות יושבות הבנות(

 .הנייר את להרטיב יוצאים ילדים. מים של אחת טיפה ששם אחרי השתנה שהצבע ומראה חוזר ארז

9:10 

 .עושה שגיא ההדגמה את לראות, הטורנדו לפעילות להצטרף, המעבדה לכיתת עוברת הכיתה כל

המים. והופכים חזק חזק מנערים. מים יש מהם באחד, בפתחיהם לזה זה צמודים קנקלים שני לגיא
 .טורנדו צורת מקבלים

,ועוזר התלמידים בין עובר גיא. בעצמם מתנסים והם כאלה בקבוקים של" ערכות "לילדים מחלקים
 .גדולה ההתלהבות

9:25 

 .התלמידים את ומרכזת הערכות כל את אוספת המורה, רבה המהומה

 .עשיתם מה השנייה יתהלכ לספר יכולה הלחות מד עם הכיתה: המורה

 עונה תלמיד

 .באוויר לחות כשיש צבעו את שמשנה קובלט נייר של פיסות יש בעיניים, לחות מד זה: המורה

 .)צבעו את שישנה כדי הנייר על מים טיפת שמה, מדגימה המורה(

 ?עשינו מה לספר יכול מי. טורנדו על הייתה השנייה הפעילות: המורה

 .ובהט תשובה ענתה אחת תלמידה

 ?שלמד חדש אחד דבר לספר יוכל מי: המורה

  סופות של סוגים ארבעה שיש למדתי: תלמיד

 ?עוד מה: המור
 .טורנדו נוצר איך למדתי: תלמיד

 כפיים מחיאות מגיעות ולעידו לגיא: המורה
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 משוב דף ממלאים התלמידים 9:35

 

 והתלמידים הצוות עם סיכום שיחת
 לכן. חוגים עושים, ילדים מלמדים ילדים שבה שעה יש שישי יום כל): הטורנדו פעילות על (הכיתה של המורה

 .מהתלמידים לחלק קשה היה אמרהמ, הטרוגנית הקבוצה. להם זר לא המודל

 לילדים נותנת הייתי. בחומר שבקיאה מורה לצידם להיות חייבת. שלם שיעור להעביר קשה המצוינים לתלמידים

 .ממוקד למשהו דקות עשרים – שעה רבע

, וממוקדת קצרה להיות צריכה הפעילות. מדי יותר מתערבת שאני הרגשתי, לבד גיא את להשאיר אפשר אי: דליה

 .להחזיק יכול שהילד הומש

 .מדי מעט יש הלחות במד, להקנות ידע מדי יותר יש בטורנדו

 
 הבסיסי הידע את ולהקנות לפתוח צריכה המורה, הניסוי של החוויתי בקטע התלמידים את לשלב רצוי: סוכם

 .הסיכום את לעשות הפעילות ולאחר, הפעילות לצורך הדרוש

 

 .החומר את הבינו רובם. 'ב בכיתות אסטרונומיה על הרציתי כבר. מרצה שאני ראשונה פעם לא זה: גיא

 .להרצות אוהב כך כל לא. לעומק יותר לומד אני כזה לשיעור מתכונן כשאני

 .לחות מד צריך ולמה לחות מד מהו בהסבר פתחתי: רועי

 שם, )קודמת מנותבהזד (שלי בכיתה לעבוד נעים יותר לי היה. שישי בימי ילדים מלמד אני, ללמד לי חדש לא זה

 .הקיר על שתליתי פוסטר הכנתי. יותר אותי כיבדו

 פעילות זו. חשוב וזה ומסטן ממך הנחייה קיבלתי, כלים הרבה לי נתן זה. מעניינת מאד הזו ההתנסות: דליה

 .הרוטינה את ששוברת חשובה

 .זאת לעשות אוהבים במיוחד ולא נלחצים כאן שראינו הילדים. ילד לכל מתאים לא המודל: מסקנה

 

 'בספר -תבי
12:10  

 במכללה בחוג שמשתתפים מחוננים תלמידים שני, )ח צורות שתי (קבוצות בשתי מסודרת הכיתה', ה כיתה

 - מרים, הפעילות את לתכנן לתלמידים עזרה - מהמכללה סטודנטית – אולגה. אחת קבוצה אחד כל מפעילים

 .הכיתה של המורה

12:15  

 הולכים הם והיום החוג במהלך הצטיינותם בגלל נבחרו האלה התלמידים, מהמכללה דנטיתסטו, אולגה אני: אולגה

 לאופיר תקשיבו בבקשה. סבלנים תהיו בבקשה, יותר גדולות הקבוצות הפעם. בחוג שלמדו פעילויות לכם להעביר

 .ואיתי
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 סמוך לחדר עברנו

 .מרובע לחןשו סביב אחת כל, קבוצות שתי

 מעגלית כרומטוגרפיה: הפעילות

מאד הילדים בהתחלה. נייר וריבועי פלסטיק כוסות, שקופים פרספקס ריבועי לילדים מחלק איתי

 .ריבועים שני בין הנייר את מכניסים. נרגעים לאט לאט, מרעישים

 .פיפטות מחלקת מרים המורה, קטנה מים וצנצנת בקבוק מחלק איתי

 .פרספקס ריבועי שני בין דף ולשני כוס על דף לאחד, בזוגות עובדים הילדים

 .הפלסטיק כוס מעל שנמצא הדף על הירוק מהנוזל טיפות שתי מטפטף אחד כל: איתי

 .הירוק הכתם על מים מטפטפים

 .צהוב נעשה מהכתם חלק]. ועוזר הילדים בין מסתובב איתי, עובדים כולם[

 .)לשמוע הצלחתי שלא הסבר נתן(? בחוץ יותר הכחול למה: איתי

 

12:25 

 . שחור צבע ומחלק הירוקים הבקבוקים כל את אוסף איתי

 .השערות מעלים חלקם, יתקבל צבע איזה לשער מהתלמידים מבקש

 .לכולם ניירות שוב מחלק איתי

 .מים טיפות שתי כך ואחר שחור של טיפות שתי מטפטף אחד כל עכשיו:איתי

 .ואדום כחול מתקבל

 .התערבה לא כמעט המורה כאן עד. בפיפטות ולהשתעשע צבעים לטפטף ממשיכים וכך

יותר שליטה גילה השני שהתלמיד לי נדמה, הכיתה של השני החצי עם פעילות אותה נעשתה במקביל

 .במתרחש טובה

 .הניסוי את לסכם רוצים ואנחנ): הכיתה של המורה (מרים

 ?נהניתם: אולגה

 כן: ילדים

  יסכם איתי: אולגה

 .למים יותר נמשכים ואחרים הסינון לנייר יותר שנמשכים צבעים יש". בצבע רישום "קוראים לניסוי: איתי

 .ספונטאני באופן כפיים מחאו התלמידים הפעילות בגמר
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 .הראשון לחדר חזרנו

 

 

 המשוגע החלב: פעילות
13:00 

 .'ח בצורת חתא כל, קבוצות בשתי יושבים שוב

 :הפעילות

 .מים ובהן ואחרות, חלב מעט ובהן צלוחיות מחלק איתי .1

 .אדום צבע טיפות 3 צלוחית לכל לטפטף ומבקש מאכל צבע עם בקבוקונים מחלק .2

 מטפטפים שלוש טיפות צבע ירוק .3

 )עשייה של והתלהבות רעש הרבה בכיתה( 

 רק במים, מטפטפים סבון נוזלי .4

 ...להשתגע מתחיל – בחלב נוזלי סבון מטפטפים .5

 .אדום צבע ומטפטפת עוברת המורה

 .החלב של השומן את לפרק רוצה הסבון, שקרה מה. תקשיבו, מסביר אני עכשיו: איתי

 ".שלכן בעיה: "להן אומר והוא, יודעות כך כל לא הן. להסביר מהן ומבקש בנות לשתי ניגש איתי

, זמן יותר הרבה יימשך זה שמנת שעם ומציין שוב מסביר הוא, שאלות ושואלים איתי אל ניגשים ילדים
 .הגבוה השומן אחוז בגלל

 :שלבי הפעילות
וקיסמי פיפטות לכולם ונותן, לזוגות מחלק, אבקה מעט שבתוכן פלסטיק כוסיות מחלק איתי .1

 .שיניים

 .הקיסם בעזרת ומערבבים לכוסית מים מעט מטפטפים .2

 .הנייר על הקיסם בעזרת ציירות: ואומר כהה נייר של קטנים ריבועים מחלק איתי .3

 .זהרו הציורים וכל האור את כיבו, סגולה נורה הדליקו .4

 

 .כביסה אבקת זוהי: מסביר איתי

12:55 

 .הניסוי את יסכם אופיר עכשיו. השני הניסוי את סיימנו: אולגה

 .לכך שגורם הכביסה באבקת חומר יש . UV קרני המחזיר חומר בה יש, זוהרת כביסה אבקת זוהי: איתי

 .נוספות שאלות שאלו ילדים

 .בבית כזה ניסוי לעשות אפשר, רגילה כביסה אבקת זו: אולגה
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13:20 
 לקבוצה במקביל פעילויות אותן את שהעביר התלמיד [לאופיר תקשיבו. הניסויים שלושת הסתיימו עכשיו: אולגה

 ".המשוגע החלב "של, האחרון הניסוי את שמסביר] השנייה

. השומנים את לפרק מנסה הסבון כי לצדדים התפזר המאכל וצבע סבון שמנו. ושמנים ממים מורכב בהחל: אופיר

 יותר ייקח זה יותר גבוה השומן שאחוז ככל, שומן% 3 -ב השתמשנו. נפסק התהליך לפרק מצליח כשהסבון

 .פעמים

 .התלמידים של כפיים מחיאות

 .בו להשתמש יכולים שאתם דף לכם והכנ, להורים או לחברים להעביר שתוכלו כדי: אולגה

 
 והתלמידים הצוות עם סיכום שיחת

 חוזרת הייתי אבל במערכת שינויים לעשות דרש זה, נהנו מאד התלמידים, מעשירה פעילות זוהי): המורה (מרים

, ניסויים לעשות אותם ואכין טובים תלמידים שלושה אבחר – כך אעשה שעכשיו הרעיון את לקחתי. זה על

 .המתאים הזמן את למצוא רק צריך. רצופות יםבשעתי

 

 .נוספת פעם זאת לעשות מוכן. ממש לי הקשיבו ולא רעש שעשו אותי עצבן קצת, ונחמד כיף היה: אופיר

 .אולגה עם לעבוד טוב היה, אני וגם נהנו כולם, מאד כיף היה: אתי

 הרעיון. יידעו לא שהתלמידים פחדתי, ישיחמ ביום הביקור אותי הפחיד. וחדש שונה משהו זה, נהניתי מאד: אולגה

 . המדעי הידע על לחץ פחות, למדע אותם למשוך הוא האלה בפעילויות

 .שלם שיעור לקחת יכול כזה ניסוי כל

 
 תרחיב והמורה אחד נושא ילמד המצטיין התלמיד, זה מסוג אחד ניסוי פעם מדי לעשות כדאי: מההתנסות מסקנה

 .המדעי הרקע את
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 ")ביניים קריאת" מתוך כתבה(' ט המורה של יפורהס

 

 הפעלת מצוינים לעזרת תלמידים מתקשים

 

 רקע
התבקשנו להפעיל תלמידים מצטיינים למען , במסגרת קורס מקדמי מצוינות שהשתתפתי בו השנה במכון דווידסון

מטרה שהצבתי לעצמי והחלטתי לנסות לקדם , חיפשתי משהו ייחודי לבית הספר שלי. שאר תלמידי בית הספר

המטרה הייתה לצמצם ככל האפשר את מספר התלמידים הנכשלים במדעים בכיתה . כרכזת פדגוגית בבית הספר

כאן . אבל הגורם המגביל שלי היה זמן, לי כמורה יש המון מוטיבציה להשקיע בתלמידים המתקשים. שלימדתי' ז

 .התחברתי לתלמידים המצטיינים

ומכל מיני , ללמד אותו ולקדם אותו נראה שלאורך כל הדרך ניסו מורים',  בכיתה זאם נתבונן בתלמיד מתקשה

הרעיון שלי היה שהפעם התלמידים המצטיינים הם אלו שינסו לעזור ולקדם את .  לא תמיד בהצלחה גדולה-סיבות 

יבלתי מכולם הצגתי את הרעיון בפני מנהלי הקורס ומנהלת בית הספר וק. התלמידים המתקשים בלימודי המדעים

 .את ברכת הדרך

 
 הפעלת התכנית
. ובעיקר בולטים לטובה בהתנהגותם, שבה לימדתי כעשרה תלמידים טובים ומצטיינים בלימודים' איתרתי בכיתה ח

ושבע תלמידות הביעו נכונותן להשתתף , מספר תלמידים לא רצו להתחייב. כינסתי אותם והצגתי להם את הרעיון

 .לפי בקשתו, מאוחר יותר הצטרף תלמיד נוסף. ולמלא תפקיד של חונכות

. ואכן הם גילו התלהבות מהעניין, ולקבל את הסכמתם' השלב הבא היה לאתר את התלמידים המתקשים בכיתה ז

והודעתי להם שאנחנו , איתרתי במערכת שעתיים שבהן יכולתי להוציא מהשיעורים את התלמידים משתי הכיתות

 .םמתחילים להיפגש פעם בשבועיי

 

המוביל "הפעילות הראשונה הייתה פעילות לה קראנו . 'לקראת תחילת התהליך קיימתי סדנת הכנה לתלמידי ח

והתחילו להוביל זו את זו בכיתה בין , זו לזו את העיניים והבנות התחלקו לזוגות וקשרו, הבאתי מטפחות". והמובל

ו את החלק הזה ועברתי לחלק שבו שאלתי את הפסקנ, כשהמסר עבר, לאחר כמה דקות. הכיסאות ובין השולחנות

לסיום החלק הזה שאלתי . מה הן הרגישו" המובילות"לאחר מכן שאלתי את . איך הן הרגישו בתרגיל" המובלות"

 לתת הן מיד ענו שהן צריכות, אינטלגנטיות מאחר שמדובר בבנות" ?מה הקשר של התרגיל לפרויקט שלנו"אותן 

 .ם יכולים לסמוך עליהן וללכת בקצב שלהםלתלמידים המתקשים תחושה שה

סיפרתי סיפור . ושלוש בנות נשארו בחדר, שלוש בנות יצאו מהכיתה". מידע העברת"לאחר מכן עשינו תרגיל של 

דנו . והיא העבירה את הסיפור לתלמידה הבאה בתור וכך עם השלישית, ארוך ומלא בפרטים לתלמידה הראשונה

מה הקשר של התרגיל לפרויקט "וכמובן ענינו על השאלה , את ההעברות ואיזה לאבינינו בשאלה איזה מידע שרד 

ולהימנע מלהעביר מידע  הן צריכות להתחשב ביכולותיהם, הבנות ענו שכשהן מעבירות מידע לתלמידים ".?שלנו
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 .מיותר או עמוס מדי

ם להתמודד עם מבחנים לאחר הסדנה אמרתי להן שהמשימה הראשונה שלהן היא לקדם את יכולתם של התלמידי

 וכולם נכשלו למרות שאת המבחן הם, "תכונות חומרים"בנושא  סיפרתי להן שהתלמידים נבחנו. של התלמידים

ואני מצפה , החמאתי לבנות ואמרתי להן שלכל אחת מהן יש יכולת היבחנות טובה .ביצעו עם המורה המשלבת

הבו מאוד מהרעיון ומיד ביקשו את המבחנים על מנת הן התל. שהן יעבירו את היכולת הזו לתלמידים המתקשים

 .נתתי להן גם חוברות עבודה שהתלמידים לומדים בעזרתן. ללמוד את החומר

הנחתי שהן זוכרות , )לפי אותו ספר לימוד ואותה חוברת עבודה(מאחר שהתלמידות למדו נושא זה בשנה שעברה 

 : מאוד להקפיד על הכללים הבאיםהסברתי לבנות שבעבודתן עם התלמידים חשוב. את הנושא

 .לשמור על כבודם של התלמידים המתקשים לאורך כל הדרך ולא להתנשא מעליהם .1

בעיקר על בסיס הניסיון האישי המוצלח , לתת לתלמידים תחושה שהן כאן כדי לקדם אותם ביכולת הלימודית .2

 .שלהן בלימודים

 .לדאוג להרבות בחיזוקים חיוביים לאורך הדרך .3

 .לדווח לי על כך מיד ולהתייעץ אתי, במקרה שהן נתקלות בהתנגדות של אחד התלמידים או בקושי כלשהו .4

 

 .ההתקדמות יתעדו את ובו, כמו כן ביקשתי מהבנות למלא לאחר כל מפגש דף תיעוד

ישלונות רבים מדובר בקבוצה של תלמידים שחוו כ. היעד הראשון של הקבוצה היה להכין את התלמידים למבחן במדעים

בתחומים  ולהפוך הצלחה זו מנוף ללמידה והמטרה הייתה לאפשר להם לחוות הצלחה בלמידת המדעים, בחייהם

 .נוספים

 

החונכים ישבו בזמן המבחן עם התלמידים המתקשים ועשו אתם ביחד את . במבחן הראשון הייתה הצלחה אדירה

והשמחה על ,  נתתי לחונכים גם לבדוק את המבחן.הם לימדו אותם איך להתמודד עם מבחן, למעשה. המבחן

עזרו  משערת שהתלמידים החונכים אני. כולם רצו למנהלת לספר לה על ההצלחה. ההצלחה הייתה אדירה

 .העיקר הוא שהם למדו איך ללמוד מתלמידים ולא ממורים. אבל לא זה העיקר, במקצת לתלמידים המתקשים

ותלמידים מתקשים נוספים , חונך נוסף הצטרף לקבוצה. הייתה אדירהוההצלחה , הפרויקט נמשך עד סוף השנה

הורים לתלמידים פנו אליי ביום הורים וביקשו לצרף גם את הילדים שלהם לקבוצה של . הצטרפו לפי בקשתם

 .לאחר ששמעו עד כמה כולם נהנו ונתרמו, המתקשים

 

 הערכת התכנית
ובו התבקשו לתאר כיצד עבדו עם , )שש בנות ובן אחד(נכים בסוף שנת הלימודים נערך ראיון אישי עם שבעה חו

 .מה לדעתם תרמו להם החניכים ומה הם עצמם הפיקו מהשתתפותם בפרויקט, חניכיהם

כולם הזכירו בגאווה . כל המרואיינים היו מרוצים מאוד מהשתתפותם בפרויקט ותיארו זאת כהתנסות חיובית מאוד

 .ואת ההרגשה הטובה שליוותה את ההתנסות כולה, למידים הנחנכיםאת השיפור הרב שחל בציוניהם של הת

להלן . שבהם נקטו ולמטרות שהציבו לעצמם מעניינים במיוחד היו ההסברים והתיאורים שנתנו לדרכי ההוראה

 :מספר ציטוטים מדבריהם
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 וביקשתי טכסט עם דף להם נתתי, הכול שוכחת במבחן שאחת גיליתי אז, מבחן להם עשיתי. חניכים שני יש לי"

, לי לספר היה יכול לא הוא, עובדות, דברים הרבה שכח, שלי החניך, בן אז. זוכרים הם מה ולהגיד לקרוא מהם

 על יותר עבדתי בן עם אז. בכתב זאת להביע יכולה לא אבל והבינה הכול קראה והשנייה. בדיבור קושי לו היה

 ."מלאה תשובה לכתוב ותהא לימדתי. כתיבה על יותר עבדתי ואיתה והבנה קריאה

 פרק על עבדנו יותר מאוחר, שאלות וזרקנו החומר כל על עברנו פשוט אז, מבחן לפני היה זה הראשון בשיעור"

 זרקנו פשוט אז לא ואם, דיברנו אז עליו לדבר ביקש במיוחד שהוא נושא היה ואם, הפרק על עברנו ואז מסוים

 שבהתחלה לאחר מחלקות לפי במוח לו הסתדר וזה, חזרה שהע הוא שאיכשהו חושבת אני. הפרק מכל שאלות

 אולי. אותם לו השלמתי אולי אז בהם פער לו שהיה נושאים כמה ויש, לו מסודר יותר זה עכשיו. גדול בלגן לו היה

 ."לו עזר זה

 איך יודעת יאנ, אותי שמלמדים אוהבת אני איך יודעת אני. מהמורים לומדת אני גם כי אוהבים ילדים מה ידעתי"...

 ."שייהנו, כיפית למידה, הלוח על, משחקים של בצורה יותר אותה לימדתי.טוב יותר קולטת אני

 היא. מלמדת שהיא איך, דבי למשל. מלמדות שמורות ראיתי תלמידה בתור שאני איך ולפי, שהרגשתי איך לפי"

 למדוד איך, מסה למדוד איך למשל כמו. עשו שהמורות הניסויים את שחזרתי אני אז, לפעמים ניסוי לנו עושה

 ."נפח

 החניכה את שאלתי. לעבוד שיכולנו כך למבחן החומר את לנו נתנה, לעשות מה לנו הסבירה, אותנו הדריכה דבי"

 ."לה לעזור יכולתי אז, מבינה לא שהיא במה אותי שיתפה היא, מצליחה לא היא במה

 לא את אם שאלות על לענות איך וגם למבחן ללמוד איך, עצמו החומר את רק לא, ללמוד איך אותה ללמד רציתי"

 ".בהגיון להשתמש, התשובה את זוכרת

 להסביר ניסיתי אז משהו הבין לא הוא אם נגיד. בלהבין בעיה להם שיש בגלל, להם שנקרא שעדיף לנו אמרה דבי"

 יתחבר שהוא כדי שלי םבמילי להסביר ניסיתי מבין לא באמת שהוא ראיתי ואם, פעמים כמה שורה אותה את לו

 זה לפני למידה שיטות להם היו שלא ילדים אלו, נכון שלא מה את להוציא, אמריקאיות שאלות, למשל. הטכסט עם

 שאם היא להעביר מנסים שאנחנו התחושה אבל, המקצוע את אוהב כך כל לא שהוא הבנתי. איתם עבדתי זה ועל

 ".דםולהתק להצליח אהוב לא במקצוע גם אפשר משקיעים

 

את שני ההיבטים העיקריים , בדרך זו או אחרת, הזכירו כולם, כאשר נשאלו החונכים מה תרמה להם התנסות זו

 :האלה

 ."השתפרו שלי הציונים גם ואז החומר על חזרתי": המדעי הידע חיזוק

 ."החומר את טוב יותר להבין לי עזר זה"

 ."יפה ממש זה. בהכול נזכרים אחד בבום ופתאום שוכחים שאנחנו דברים יש כי לומדים אנחנו גם"

 ."יותר ללמוד בעצם לי גרם זה אז, שכחתי כנראה ואני למדו שהם הנושא על הזו מהחוויה המון למדתי אני"

 על חזרתי, ידע עוד לי תרם זה אז. מלמד כשאתה בעצמך לומד ואתה, יותר טוב יושב החומר אז, כשמלמדים"

 ."תקצ נזכרתי, שעברה שנה של הספרים

 ."נחמד מאד וזה חברים יותר לנו יש ":חדשים חברים רכישת

 הסתובבה שלי החניכה למשל. אוהבים שאנחנו משותפים ותחביבים משותפים נושאים הרבה לנו שיש גילינו"
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 ."כיף היה, ודיברנו בהפסקות איתנו

 מכיתות ילדים שיש נחמד הז. נחמד ככה וזה, שלום, הי להם ואומר, ילדים רואה, במסדרונות הולך אני עכשיו"

 ."אותי שמכירים אחרות

 .כולם אמרו שישמחו להשתתף בתכנית כזו גם בעתיד

 

 סיכום ורפלקציה אישית
הפרויקט של חונכים עוזרי . נפל עלי כפרי בשל' נראה שהרעיון להפעיל את התלמידים המצוינים לטובת תלמידי ז

 .ם והן לעזרה למתקשים בלימודי מדעיםהיווה פתרון הן להעשרת המצטיינים ולקידומ הוראה

ידעתי שהתלמידים לא יסכימו להישאר אחרי . הקושי הטכני היה למצוא את הזמן המתאים להפעלת התכנית

לשם כך . יכלו לצאת מהשיעורים וגם התלמידים, ולכן הייתי חייבת למצוא שעות שבהן גם הייתי פנויה, הלימודים

 .א נתקלתי בשום קושינזקקתי לאישורה של המנהלת וכאן ל

המבחן האמיתי של החניכים יהיה במבחן הבא שהם יעשו עם כל . אני מרגישה שעשיתי משהו טוב ונכון לתלמידים

 יעשו בכוחות עצמם את מה אם ,כלומר, ליישם את מה שלמדו אני רוצה לראות אם התלמידים יודעים. הכיתה

מאלה  ב כהצלחה אם התלמידים יקבלו ציונים גבוהיםהפרויקט יחש מבחינתי .שלמדו לעשות בעזרת החונכים

 .לפני הפרויקט שקיבלו

 .כדי שלא ייפגעו מקצועות אחרים, לאחר סיום יום הלימודים, בעתיד אשתדל לקיים את המפגש פעם בשבוע

התלמידים המתקשים צריכים  .למדתי מהפרויקט הזה שכל ילד יכול להצליח אם יסופקו לו התנאים המתאימים

אני מרגישה שיותר מדי תלמידים , עקרונית. ד להאמין בעצמם וביכולת שלהם ולקבל חיזוק על כך מהמנחהללמו

אם נחדיר לתלמידים את האמונה . שלפיהם אין הם מסוגלים להצליח כי הם מקבלים מסרים מהסביבה, נכשלים

 .כישלונות לאורך כל הדרךאנחנו יכולים להציל חלק מהתלמידים מפני , בעצמם ונזמן להם חוויות של הצלחה

בעידן של קיצוצים בכל . נקודה נוספת שלמדתי היא שהתלמידים המצטיינים הם משאב חשוב מאוד בבית הספר

וצריך רק , הם בעלי רצון ויכולת לקדם אחרים; התלמידים המצטיינים הם משאב לא מנוצל בבית הספר, כיוון

 .להתארגן בצורה נכונה ולדעת לנצל את מה שיש

עשירי "ל ואחר כך" עניי עירך"לדאוג תחילה ל ,כלומר. כלפי מעלה מצוינות צריכה להתחיל מלמטה, י השקפתילפ

 .הקטבים בכיתה וממילא את המצוינות בשני ,הפרויקט הזה מקדם את שתי הקבוצות, לדעתי". העיר

שבעתיד ינצלו מורות נוספות לכן אני צופה . ומתעניינות בו מאוד היום אני יודעת שיש מורות ששמעו על הפרויקט

 .בצורה כזו נעלה את המוטיבציה ללמידה של יותר תלמידים. את הרעיון ויחברו חניכים עם חונכים

 

קבוצה של בנות שהשתתפו בפרויקט בשנה שעברה . יפעל הפרויקט בשלוש שכבות גיל, ז"שנת תשס, השנה

 .קט בעזרתןמעוניינות להפעיל את הנושא ואני מתכוונת להרחיב את הפרוי

 להרחיב היא, המדעים בלימודי להעשרה מעבר, ת"מופ בכיתות המטרה. הספר בבית ת"מופ כיתות השנה פתחנו

 של שהפרויקט חושבת אני. מגוונות פעילויות ידי על לקהילה לתרום ולחנכם הלומדים של התרבותי ההיבט את

 כבר מתאימה היערכות לכך תהיה אם במיוחד, ת"מופ כיתות של לתלמידים מאוד מתאים" הוראה עוזרי חונכים"

 .השנה מתחילת
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צויינות ימ
 מצוייןמורה 

ל ת למידים 

מצוינים

 מצוייןהורה 

לילדים מצוינים

מצוינות 

מיגדרית 

מצוינות 

ניהולית

מסגרות 

מצוינות

20נס פח 
מועצה אזור ית לב השרון

" דרור"תרבות וספורט ,           קרית חינוך

המרכז  לט יפוח מצוי נ ות       



 1' שלב מס
)מחקרים וני תוח מג מו ת  ( מצוינות 

בנ ית  ב סיס   .   ו ב עול םיש ל ב חון  ב או פ ן  מ ע מי ק  א ת   ה ה תייח סויו ת   ה שונו ת  לנ ושא   ה מ צ וינו ת  בי שר אל 

. הי דע   ב ת חום   ת א פ שר   מ קצ ו עיו ת    ו מו מ חיו ת  

 2' שלב מס
אינטרסים ברמ ה בי ת  ספרי ת  ואזורית , משאבים, מ י פוי של צרכים

.  ת   ה מ רכז יש ל א ת ר  גו ר מים   ה עשויי ם  לסיי ע  וג ור מים   ה עשויי ם  ל ה קש ו ת  על   ת הלי ך  ה ק מ 
י או ת רו  גו ר מ ים  בע לי  . ה ער כ ה   מ וק ד מ ת   מ הי מנ ה   ת א פש ר  ת כנון   אסט רטגי  ו ט קטי   תו א מים 

וי או ת רו  גו ר מ ים  ,  ה ע שויים  ל סייע  ב ה ק מ ת   ה מ רכז  ו ה פ ע לת ו,  אינט רסי ם  מש ו ת פים 
  5(  פי   מי ד ת  ה קי ד ום  ו הב לי מ ה   ה מו ע רכ ת   -כ ל  גו ר ם יו ע רך   על .  ה עלו לים   לבל ום  א ת   ה ת הלי ך

) .דר גו ת  א פש ריו ת   

 3' שלב מס
הצגת ה בפנ י  מ ק בלי ה חלטות , הכנ ת  תכנ י ת פעולה  ראשוני ת

וקבל ת  אישור פעולה  
ה ת כני ת   .  ו תח ו מ י א ח ריו ת ,  לו חו ת  ז מני ם,  יש ל ה כין   תכני ת   מ סוד ר ת   ה כול ל ת  ש לבים 

,  מנ ה ל י  מח ל קו ת  חינ וך ,  הנ ה ל ות ,  מנ ה ל ים(  תו צג   ב פנ י  מ קב לי  ה חלט ו ת  רלו ונטיי ם  

) . '  רא שי  ר שויו ת  ו כ ד

מסגרות מצ וינו ת



4' שלב מס
יזום קורסים במסגרת המ רכז   

אי תו ר   מסג רו ת  ו דיס צי פלינו ת   מצ וינו ת   רלו ונטיו ת  ל או כלו סיית   בי ת   הס פ ר  .      א.  4
פ תי ח ת  קו רס   .  יש ל א ת ר   מסג רו ת   פ עילו ת  ל תל מי דים   מצ וינים   שמ ש מע ו תיו ת   בז מ ן ו ב מ קו ם 

ב אי תו ר  .  ל א  צ פ וי  ל ה ארי ך  חיי ם,  שאינו   עו נה  ע ל  צ ר כים  א מי תיים   ב ק היל ה   או   שאינו   רל וונטי

.  ה מס גר ו ת  יש  ל ב חון   מס פ ר  שא לו ת 
ה בול ם   ה ת פ תח ו ת   מצ וינו ת  ב ת חו ם   ,  ה אם   ה ק ורס   ה מו צע  נו ת ן  מ ענ ה  א מ יתי  ל חס ך  מ ע רכ ת י1.

?הס פ צי פי 
?ה אם   ה ק ורס   עו מ ד  ב ה לי מ ה  ל חזון   ה ב ית  ס פ רי  וה ק הי ל ת י2.
ב ו ת  של   ה אם   ה מ ענ ה  שיינ תן   עשוי   לה ש פיע   על  כ לל  א וכל וסיי ת   ה תל מי ד ים  ב הנח לת   ת ר3.

?מ צוינו ת  ו ב תר ו מ ה  לק הי ל ה 

. נ יתו ח  גו ר מים   בול מים ,  יית כנו ת   כס פי ת,    נ יתו ח   ק ה ל  הי עד  –יי ת כנו ת   ה קו רס   .     ב.  4
י ש ל ב דו ק  . ק יש ל ב חון   הא ם  ל ק ורס   ה מו צע  יש   או כלו סיי ת  תל מי דים   ה מ הוו ה   ק הל  י עד   מס פ 

יש  ל ב דו ק  א ת   מ ער ך  .  א ת  מ סג ר תו   ה ת ק צ יבי ת  של   ה קו רס  ו ה אם  יש   לו יי ת כנו ת  כ לכ לי ת

       .הג ור מי ם   ה מ קד מי ם ו ה בו ל מים  ש ל  ה קו רס  ו להי ע רך   לפ עיל ו ת  מ ת אי מ ה 

אי תו ר  וג יוס  מ ורי ם  מ ת אי מים   מ ק ר ב  ק הי ל ת  בי ת   הס פ ר .      ג   .  4    
ה מ ת אי ם  על   פי ,  יש ל א ת ר   מו ר ה  ב ע ל י כול ו ת  אינטל ק טוא ליו ת   ומ ק צו עיו ת  ג בו הו ת 

על   ה מו ר ה  ל היו ת  .  ל עב וד   עם   קב וצ ו ת   מצ טיי נים,  ה ער כ ת  ג ור מים   מו סמ כים   ב בי ת  ה ס פ ר

    .י צי ר תי  ו פ תו ח, כ ריז מטי ,  בע ל  ס מכ ות   מ ק צו עי ת  בו ל טת 



5' שלב מס
    הפעלת קורס

. מט רו ת,     הג דר ת   מ צו ינות   דיס צי פלינ א רי ת–הג ד רו ת  ס פ צ יפיו ת  ל ק ורס   .      א    .  5                
מ הי   ,   )פני מיי ם ו חי צונ יים  (                יש   לה גדי ר  ב סיוע   עם   מו מ חים   דיס צי פל ינאריי ם  

לאו ר   הג ד ר ת  ה מ צו ינות  יש   לנסח   א ת   .                 מ צו ינות    ב ת חום   הס פ צי פי  של   ה קו רס 
ד ה  עם   ה תל מי דים                ה מ טרו ת   הס פ צי פיו ת   של  ה ק ור ס  מ הם  י יגזרו   הס ילבו ס  וד רכי   ה עב ו 

ת כנון   ה קו רס .      ב.  5
על  ה קו רס  ל ת ת   .   יש ל בנו ת  א ת   ה קו רס   כך  ש ת כניו  ישר תו   א ת   ה מט רו ת  ש הו גד רו

  .וב כלל ם  ת רו מ ה  ל ק היל ה ,  מ ענ ה  ל מ הל כים  ש ל  פי תו ח   מ צוינו ת 

ק ב יע ת  לו חו ת  ז מנים .      ג.  5
    .יש ל בנו ת  לו חו ת  ז מנים   רי אלים  ל מ הל כי   ה מ יון   ו ה פ גי שו ת

א סטר טגי ת  שיו ו ק  ופ רס ום .      ד.  5
השי וו ק   צרי ך   ליצו ר   כב ר  ).   תל מי דים  ו ה ורי ם   (   יש  לשו ו ק   א ת   ה קו רס   ב פ ני  ק הל   הי עד   

    .ה ה תנ הל ות   ה ביר ו ק רטי ת  ו ה ת כנים    ,   ב תחי ל ה  נופ ך  של   מ צוינו ת   הן   בר מ ת   השיו ו ק



ק ביע ת   ת ה ליכים   מ שמ רים  ו מיס וד  יו ק ר ה .      ה .  5
יש   ל ת כנן   איר ו עי  שי א                       .  ה פ יגמ ליונייש  לבנ ו ת   א ת   ה ק בו צ ה  כ ק בו צ ת   איכ ו ת  ב רו ח   הא פ קט   

י ש  . ו פ גי שה   מ סכ מ ת   עם   ה תל מי דים  ו ה ה ורי ם ,  ת הלי כי  ג יבוש   ק בו צ תי,   )'   סיו רי ם  וכ ד,   תע רו כו ת(   

    .לת ע ד  א ת   ה תו צרי ם ו ה פ עי לויו ת  ול ה ציגם   ב א תר   ה ק בו צ ה  ב אי נטרנט 

ת ה ליכי   מיון    .      ו.  5
ה מ ת בססי ם  ע ל  ה גד ר ת   ה מצ וינ ות  ,   יש ל ה חל יט  על   ה ק ריט ריו נים  ה מ ק צו עיים  ל מיו ן

ת הלי ך   ה מיו ן  צ רי ך  ל היו ת   שק וף  .   ה דיס צי פ לינא רי ת  וד מו ת   ה מש ת ת ף   ה רצ וי  הנ גזר ת   מ ה הג ד ר ה
יש   להי עז ר  ב יוע צ ת  ה שכ ב ה  ב מג ע  ע ם .  י ש  ל היו ת   רגי שים  ו מ ק צו עיים  ב מ תן   תש ו בו ת  . ככ ל  הני תן 

     .תל מי דים  ע מ ם י ש  רגיש ו ת  מיו ח ד ת

ליו וי  קו רס   על  ידי   מ ק דם   מצ ו ינות .     ז . 5
,   ש בי עו ת  ר צו ן  תל מי דים, על  מנ ת   לה בטי ח  א ת  ה צל ח ת  ה קו ר ס יש  לו ו דא   ר מ ת  פ עילו ת   איכ ו תי ת 

    . יש  ל בצ ע   מע ק ב  ש וטף  ו מ ש ובים   על  י די  מ ק דם   ה מצ וינו ת.  פ ת רון   בע יות   ביר ו ק רטיו ת  

משו ב  ו הע ר כ ה  של   ה ק ורס ,   תי עו ד.      ח.  5
י ש ל ש פר  .  ול בצ ע   הע ר כ ה   לגבי   כל   ה פ ר מט ר ים  ה רלו ו נטיים,  יש ל ת ע ד  א ת   ה קו רס  וש לב יו

     .5- ו 4י ש ל ב דו ק   מ חד ש  א ת   ה קו רס  ל פי  של ב ים . א ת  ה טע ו ן שי פ ור   לק ר א ת  ה ה פ על ה   ה בא ה 



 אישי MBRמודל   הפעל ת

שותפים

-ה ע מו ת ה   למ צוינ ו ת  ב חינו ך   
ת מי כ ת  א נשי  מ ק צ וע  ב פי ת ו ח  

חשי פ ת   מו רים  ו ל יווי  ,   ה מו דל  

מ ק צו עי 

  –פ   "   מו -ק רי ת  חי נוך  ד רו ר   

מ ח קר   פ עול ה  ו ה ער כ ה   +  ה פ על ה   

שלבים מוצעים

כ לי   מ מו חש ב   +  בניי ת  מ ו דל  

' חשי פ ה  ל מו רי  י

בחי ר ת   מ ורים  ש ו ת פים  ו כי תו ת   

מ ח קר   מו ל  ב קר ה 

חשי פ ה  ל תל מי דים 

ה פ על ת   ה מו דל 

מש וב  ו ה ער כ ה 



21נספ ח 
ספרי ת ספרי ת --ק י ד ו ם  מצ ו ינו ת  בית ק י ד ו ם  מצ ו ינו ת  בית 



הצטיינ ות ומ צו י נ ות הצטיינ ות ומ צו י נ ות 

  -ההצטי י נ ו ת  וה מצו י נ ו ת  של ו בי ם   זה בזה
 מכ לול  ההתנהגוי ות והפעולות החותרות -המצו י נ ו ת   

להשתפרות מתמדת והמאפשרות מיצוי    
.  ה מצו י נ ו ת  הנה א ורח  ח י י ם . הפוטנ ציא ל

שיל וב ש ל י כו לות  בולט ות  -הצטי י נ ו ת   של   תלמי ד י ם   
במיוחד  עם  פוט נ ציאל ל עשייה  יוצאת  דופן  ברמת 

".    מומחה"



.   המעטר  אח ת ול ת מ יד א ת ר אשו  של המצ טי ין, ההצט יינו ת  א י ננה זר של עלי דפנה "
,   שלמים, ירוק ים, כדי שהעלים יהיו  ת מי ד רעננים, כדי שעטר ת הזר תעמו ד בעינה

."יש לזכות בזר כזה של עלי דפנה שוב ושוב כל פעם מחדש

 כשרא ס א ' פרופ                                                                                                                    

יו מ יומ י ת  ו צ ו רך " תח זוקה "המ צ ו ינ ו ת דו רשת "  

." תמי די לשמי רה על   ה ה צ ט יי נות  לאו רך זמן
.31.10.06, ל מצוינותבכנס החינוך,  עט ורת פרס ישראלאל מ גורגילה  מדבריה של 



. ג וני-עולם  ה כישרון האנושי הוא רב
ההצ טיינות יכולה  לה ת בטא בכישורים  

,  א מנותיים, קוגני טיביים כלליים
. ספורטיביים ואחרים

.  ניתן  לטפח ו לעצב אינטליגנצי ה
: יש צורך  לפ ת ח

סביבה לימודית ייח ודית1.

מסלולי ל מידה  מגו וני ם 2.

הכש רת מורים  ייעודית3.

תכ ניו ת לי מוד4.

עקרונו ת ל טיפוח ת ל מידים מחוננים ומצטייניםעקרונו ת ל טיפוח ת ל מידים מחוננים ומצטיינים



קידום המצוינ ות על פי תפיסת קידום המצוינ ות על פי תפיסת 
של ה ת למידיםשל ה ת למידים" " מסוגלו ת עצמיתמסוגלו ת עצמית" " הה

מבטא את אמונתו של האדם ביכולתו " מסוגלות העצמית"המושג 
.לפעול ולהתמודד  עם אתגרים או משימות קשות העומדים ב פניו

::לומד זה מאופיין בתכונות הבאותלומד זה מאופיין בתכונות הבאות
בעל שאיפות גבוהות

אינו מוותר נוכ ח קשיים, דב קות במשימה
אינו נרתע לקחת משימות קשות

ולא , מפרש ביצוע בלתי מספק כ צורך בהשקעת מאמצים נוספים
כ חוסר יכולת



כיצד מחזק ים את תפיסת כיצד מחזק ים את תפיסת 
? ? המסוגלו ת  העצמית המסוגלו ת  העצמית 

ניסיון אישי הנרכ ש באופן אקטיבי ומשמ ש  לתלמיד אומדן ליכולתו
.הת ל מ יד  צריך לעבור שורה ש ל הצ לחו ת  מק ו מ י ו ת ב מקצ ועו ת  הל י מ ו ד  הש ונ ים

ניסיון עקיף דרך  התנסות בתחומים קרובים והשוואה להישגים  ש ל אחרים
פרו י קט, תחרוי ו ת,  קי יט נה  מדע י ת:תל מ י ד צ ריך להש ת תף  בפ עיל ו י ו ת  י יחוד י ו ת  כגון 

חשיפ ה ל ס י פ ו ריהם של  ת ל מ יד י ם אחרים שהגיעו  לה ישגים גבוהים. 'סד נאו ת  ועו ד, איש י
. עשו יה  ל חזקו

מ ה מוגדרתש כ נוע מילולי והשפעה חברתית בדבר יכולת או אי יכולת להתמודד עם מ שי     
, מ פק דים בכירים,  מ פגשים של  הת ל מ יד ים עם אנשים בעלי  י וק רה ו מע מ ד גבוה כגון

". אתה  מ ס וגל"שיעבי רו ל תל מ יד א ת  ה מ סר ה מ פ ורש ' אנשי  אקדמ י ה  ועו ד,  מדענ ים
. יכ ולתוהשבח ת גורמים ריגושיים ופיזיולוגיים המש פיעים על השיפוט של האדם את   

פעי ל ו ת חברתי ת  ורו וחה, מעבדו ת  מ תקד מ ו ת: כגון,הבטחת תנא ים פ יז י ים מע ו ל ים לל מ י דה
"אם משקיעים  בי על י  ל הראות  שאני  ראו י  לכך"ב דרך זו  מ עבירים לת ל מ יד   את ה מ ס ר .איש י ת



ספריתספרית--מ צוינות ביתמ צוינות בית

מצוינות אדמיניסטרטיביתמצוינות אדמיניסטרטיבית                                            מצוינות אקדמיתמצוינות אקדמית
מערכת שעו ת           * מקצועו ת ק ודש                                                                       *  
חינוך  חברתי                * מדעי ם                                                                               *  
ס י ורים                                                                                * 2000מצו י נ ו ת  *  
ס פרי ות -פעי ל ו י ו ת ב ית * ע רבית                       ,לש ו ן, אזרחות,הי סט ורי ה: מקצועו ת חו ל י ן *  
תקציב  שנת י      *  מת מ ט יקה  ואנגל ית                                                                   *  

מצוינות בק הילהמצוינות בק הילה                                           
ס  "בביה-חבר מביא חבר*                                 

כל התל מ י ד ים-מחו יבו ת א יש י ת                                                *   
מ דרש לו מ ד-בית                                                * 
הרצאות  מקצ ועי ו ת ב מגו ו ן  נ ושא י ם                                               * 
טקסים                                               *



אוכלוסיית היעדאוכלוסיית היעד

-תלמי די הישיבה התיכונית באים ברובם מרקע סוציו
. גבוה-אקונומי בינוני

, ישיבתיות, התל מידים מחולקים על פי כיתות מדעיות
.ועיוניות

תלמי די הכיתה העיונית הינם תלמידי ם בעלי הישגים 
.רובם משתייכים לקהילה האתיופית, נמוכים

, ב"התוכנית לקידום המצוינות תחול על כל תל מידי חטה
.'ט-ו' בדגש על כיתות ח
.ט" ישתלבו בתוכנית החל מש נת תש ס' תלמי די כיתות ז



מטרת הע ל ש ל ה פרויקטים שיתווה  מטרת הע ל ש ל ה פרויקטים שיתווה  
""מ קדם המ צוינותמ קדם המ צוינות" " 

שיאפשרו להם ללמוד , גבוהות לתלמידים "קוגנטיביותמיומנויות "הקניית 
.ולהתמודד עם משימות מורכבות, בכוחות עצמם נושאים חדשים

על מנת להקנות , חשיפת התלמידים לנושאים מתקדמים בכל המקצועות
.להם יידע נרחב ולטפח את השאיפה לרכוש השכלה גבוהה

".הביאם לקהילה" ל-יצירת שיתוף פעולה עם גורמים אקדמיים 
ספרי ותוכנית פעולה הנשענת על קונספציה חינוכית -יצירת חזון בית
.מוגדרת היטב
ס וצוות המורים שותפים מלאים לעיצוב התוכנית ולהתאמתה "הנהלת ביה

אוכלוסיית התלמידים שהוא משרת  , הספר-לקונטקסט הייחודי של בית
.ומאפייני הצוות החינוכי

 .הספר ולקהילה מסביבם-יצירת זיקה מחייבת וחיבור בין התלמידים לבית



ספריתספרית--הה פע לה  הביתהה פע לה  הבית
::''מוקד  אמוקד  א

: ס בעזרת תוכני ות מצו ינות במס פר מקצועות נבחרים" קידום  תלמידים  חלשי ם בביה: היעד
. לשון  ו מדע ים , מ תמטיקה,  אנגלית

 א ותם להכנת   מו רים  במקצוע ות המצוינ ים  לעיל  יעברו ה שתלמוי ות במהלך הקיץ המכ ינות: תוכנית פעו ל ה
ההשתלמו יות  י וע ברו  על יד י  מקדם המצוינות  וי לוו בעזרה   "  .2000מצוינו ת "מערכי   שי עור  בשי ט ת 

.   מקצועית
בשעה ז ו  הוא   ילמד את התלמידי ם  המתקשים  ש יאותרו  .           לכל מורה תיוו ס ף   שעת הוראה אח ת בשבוע

.   י  מו ריהם"בסו ף  הש נה ע
".נתינה לקהילה"וז את במסגרת הנוש א של ,   "מצוינים"         את המורה  ילוו   מ ספר תלמידי ם  

כ עם   "וש עה  אח,ש עה בכיתה ע ם  המו רה:          כל תלמיד  י חו יב  בשעתיים  של עבודה מ ול התלמיד המתקשה
. התלמיד  באופן פרטנ י 

: התוצאות י מדדו בשני כ לים :תוצאות
.ל"העלאת ממוצע   הציונים  במקצועות  הנ,  קרי, תוצאה מדידה.א
. והמורי ם  המלוו ים   את התהליך,   ה תלמידים  התומכים   והנתמכים: ראי ו ן  אי שי   עם  כל הנוגעי ם   בדבר.ב

.   כו לו יש   לציין   ש לכ ל   או רכה   ש ל   השנה   ה מורים  ה מ ל מדים יהיו  אח רא ים ע ל   התה ליך 



::''מוקד  במוקד  ב
ה י סט וריה   ,ך "תנ: יצירת י ת  וחו שבת ב מ קצועות ,   יצירת חו ו י ה ל י מ ו ד י ת  מא תגרת:היעד

. ספרית -החו ו י ה הל י מ ו די ת  תבי א לש ינ ו י   באוו ירה  הכלל י ת  הבי ת .וגיא וגרפי ה
: תוכנית פעו ל ה

י מ ומ חי ם  מקצועי ים  בתחו מי  היד ע   "ההשתלמו יות  י וע ברו  ע.השתלמוי ות קיץ למורי ם  הנוגעים  בדבר.1
אשר  י נס ו  לעזור למורי ם  לכתוב מער כי  ש יע ור  ,בתחומי  הדעת" חדשני ים"א ותרו מ ומ חי ם  .השונים 

".אחרים"
.ו יתחי יבו להשתתף בהשתלמויו ת אלו,  המור ים   ישלמו  לאורכה של השנה הבאה.2
הביקורת תכלול מ שובים   . י מקדם  המצוינות"ע , תיערך  ביקורת ע ל הנושאי ם הנלמדים  וא ופן  ה הוראה .3

. י ובייחד   עם  זאת  י עודד  מקדם המצו ינו ת את המורה   המש תלם כדי  ליצור משו ב ח. של התלמידים 

:תוצאות
:התוצאות י מדדו במספר  כ ל ים

. העלאת מ מ וצע ה ציונים  בכי תות האם.א
.   והפקת לקחים-משוב לתלמידים  לפני תהליך הלמידה וא חריו .ב
.מש וב ו חיז וק למו רה המלמד.ג
?האם הם   ח שו  בשינו י  האו וירה  הלימודית גם  בכיתותיהם.  ס"שאלון  לכלל מורי   ביה.ד



ספריתספרית--בניית תשתית ביתבניית תשתית בית

: השתלמו יו ת
.  לפרויקט המעותדים  ש ע ות למורי ם  28השתלמויו ת קיץ בהיקף  של 

המועדי ם   יקבעו  בתיאום   עם  ה מורי ם  המלמדים.    ש ע ות28השלמה מקצועית  לאורך השנה בהיקף של 
. ועל פ י  הצורך

:זמנ י הפע ילו ת 
ב" ביום  זה  יתקיימ ו  תוכניו ת העשרה לכל תלמידי   ח טה"י ום פרויקטים"יום ש לי ש י ב שבו ע  י וקדש כ

ס"כל תלמיד בביה.  כמ ו  כן   יוכרז  י ו ם   זה כי ום  ה התנדבות בקהילה ".2000מצוינ ות "וביניהם תוכנית 
. ס"ההתנדבות יכ ו לה להתקיי ם  גם  מ חוץ  לכותלי ביה. יבחר תחום בו  הוא   רוצה להתנדב

תנדבות לקהילה הביתעבודת תלמידי המ צוינות המ שובצים לעבודה ע ם התלמידים  החלשי ם  תיחשב ה
. ספרית

ע ל מנת לאפשר לתלמידי  המצו ינות להמשיך  ע ם , לקראת ס ו ף  הי ום   ,   עבודת המורי ם  תשובץ אם  כן  ביו ם  זה
. התלמידים  ש עה נו ספת



ס לתהליךס לתהליך""גיוס כוח אדם והירתמות ביהגיוס כוח אדם והירתמות ביה

ס"הצג ת הנ ושא   במכתב המיועד ל כ ל מורי ביה
פניה  אישי ת למורים  המזוהים  עם הצורך בשי נ וי 

מתחומי הידע שהוז כרו
ס להצגת  "פגי ש ת צוו ת ראשו ני ת בנ וכ חו ת מנ הל ביה

התהליך
פגי ש ת צוו ת להבניית  התהליך



תו כנית   עבודה   לק ידו ם   המ צ ו י נות   
ספרית   ל ש נת  ה ל י מו דים   -הבית 

ח" ת ש ס

      



הספ ר -בי ת    מא פיי ני
בי ת   ספר  קהי ל ת י 

  ת ל מידי ם1000 -כ
 כי תו ת 10בכל  שכב ת  גיל 

 מו רים80 -כ
מחו ל ק  , מנהל ת   ע ם ש ני סגנים:  מבנ ה בי ת  ה ספר

ל כל ב י ת  מ נהל, ל שני  ב ת י ם
אקונ ומי  ו רמ ת  ההישגי ם ש ל או כלוס יי ת  -מ ע מ ד הס ציו 
 הטרוגני-ה ת ל מידי ם 

 ב מ ק צו ע ו ת  מד עי ם וב היסטורי ה בנוסף  הסל לה
לח לו קה ל הקב צ ו ת  במ ת מט י קה ו אנגלי ת 



הפ עילויות ש התקיימו  בתחום ה מ צוינות 
ז"בשנת תשס

"נאמני מצוינות"הפעלת פרויקט של תלמידים 

פרויקט "העשרה מדעית בנושא תורשה במסגרת 
של מכון דוידסון לחינוך מדעי" נחמד

ר "הרצאה של ד: העשרה בנושא התחממות כדור הארץ
וצפייה ) מהמשרד לאיכות הסביבה(יהודה היימליך 

של אל גור " האמת המטרידה"בסרט 

דיון על ההשלכות לגבי עתיד כדור הארץ



הפ עילויות ה מ תוכננות בתחום המ צוינות 
ח"לשנת תשס

לתת מענ ה ל אוכלוסיית התלמידים המצוינים  - מטרת התכנית
                        ולאוכלוסיה הרחבה יותר

תוכנית לאוכלוסיית המצוינים 
' ח ' , לשכבות ז2000מצוינות 

מסלול מחק רי' תחקירנות במדע וטכ נולוגיה לשכבה  ט
:יפעל בשלושה מישורים " נאמני מצוינות"פרויקט 

 חונכים של תלמידים מתקשים 
" אומץ"שיעורי העשרה במדעים ב כית ת 

 יפעלו כעוזרי הוראה בימי שיא במד עים 

מסלול מחקרי' לתלמידי ט" נחמד"פרויקט 



לאוכלוסיית התלמידים הר חבהלאוכלוסיית התלמידים הר חבה  תוכניתתוכנית

 הטבע כמו דל  ל עיצו ב  הטבע כמו דל  ל עיצו ב ––) ) ((BiomimcryBiomimcryביומימ ק ר י  ביומימ ק ר י  
ק י ימאק י ימא--ברבר    ולפ י תוחולפ י תוח

' תלמידי כיתה ח : אוכלוסיית היע ד
להטמיע בקר ב התלמידים את: הר ציונל בבחירת הנושא

חשיבות נושא איכות הסביבה תוך כדי למיד ה מעמיקה של
. ער כיים וטכנ ולוגיים של מד ע הביומימיקרי, היבטים ביולוגים

  



דוגמאות לנוש אים בהם יע ס קו התלמידים

השימוש באנרגיה נעשה רק לפי הצורך  – בטבע
 הצור ה והעיצוב  מתאימים לתפקיד–בטבע 
 כל מה שמיוצר ניתן לפירוק ולשימוש מחדש–בטבע 
 יחסי שיתופיות מקנים יתרון–בטבע 
 הרבגוניות חיונית –בטבע 
מגבלות ושמירה על חוקים,  נהוגים ריסון–בטבע 

ר רונ י  לבר רונ י  לב""הנושא ים נלקחו מת ו ך  הר צאתה של דהנושא ים נלקחו מת ו ך  הר צאתה של ד**



התלמ ידי םהתלמ ידי ם  היער כותהיער כות

ה ת ל מידי ם יק ב לו  שי ע ו רי הע שר ה בנושא  
מא מרי ם ומ אגרי ,  סרטים,  הביו מי מי קרי  הרצ או ת

מיד ע 
כל  צ וו ת  י עסו ק  , ה ת ל מידי ם יחול קו  ל צו ו ת י  ע בודה 

וי ע מי ק בנ ושא  או תו  בחר
דגם ואחר, סרט , פוס טר,  מ צ גת: ה תו צרים  יכל ל ו

ה תו צרים  יו צגו ביום  שיא  בש בו ע  איכות  ה סבי ב ה
בנוס ף הת ו צר ים יוצגו  ב ער ב הו רים ואנשי  הק הילה 



הצ לחת התוכנית הצ לחת התוכנית   מידתמידת
תלויה במספר גורמיםתלויה במספר גורמים

תשת יות תשת יות 
מורי   מורי   (( מוכנות ונכונות הצ וות להשתתף בתוכנית  מוכנות ונכונות הצ וות להשתתף בתוכנית --כוח אדם כוח אדם 
))ספרנים והנהלהספרנים והנהלה, , לבורנטיםלבורנטים, , מדעיםמדעים
קביעת שעות לתוכנית בתוך מערכת השעות קביעת שעות לתוכנית בתוך מערכת השעות . .  א א--שעות שעות 

גמול הולם של הצוו ת שמוביל את התוכניתגמול הולם של הצוו ת שמוביל את התוכנית. .                ב               ב
תקצי ב לציוד וחומרים תקצי ב לציוד וחומרים 
))מעבדות מעבדות , , חדרי מחשביםחדרי מחשבים((שימוש במבנים שונים שימוש במבנים שונים 

היער כות הצוו ת היער כות הצוו ת 
קביעת הצוות המוביל את הפרויקטקביעת הצוות המוביל את הפרויקט
חלוקת תפקידים בין חברי הצוותחלוקת תפקידים בין חברי הצוות
                                קביעת לוח זמנים לצוות המובילקביעת לוח זמנים לצוות המוביל



חשיבות הקשר חשיבות הקשר 
עם פורום בוגרי מקדמי ה מ צוינותעם פורום בוגרי מקדמי ה מ צוינות

הפר יה ה ד די ת

סיעו ר מו ח ות

ללמו ד מניס י ונ ם של א ח ר י ם

עי דו ד  וא ו ז ן  קש ובה, מק ו ר תמיכ ה



דברי סיוםדברי סיום
שנתיים העברנו יחדיו

. קשה להעלות את הכול על הכתב
שלי זו זכות גדולה, אך אני רוצ ה לומר

.להכיר חבורה כה נפלאה
,חבורה שהפכה את העבודה עמם למשהו אחר

...לכן על י כם ב ע תיד לא אוו תר
.מאחלת לשיתוף פעולה פורה ויוצר
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