
 

 28.10.2015 –מפגש רשת השותפים 
 עיקרי הדברים שעלו בשולחנות הדיוןסיכום 

 
 מוטיבציהנושא: 

תתי קבוצות, בהן גבשו המשתתפים תובנות  3-בשל ריבוי המשתתפים הקבוצה התחלקה ל

 משותפות של אתגרים והזדמנויות. בדיון אשר התקיים במליאת הקבוצה עלו עיקרי הנושאים הבאים: 

 :וחסמים אתגרים

כאשר בכיתה תמהיל דו מגדרי, תלמידות חשות לעיתים תחושת נחיתות  או   -פערים מגדריים •

 חוסר אמונה  ביכולתן להצליח. תלמידות מתייחסות אחרת לסוגיה "מה זו הצלחה"

תלמידי רמות המצוינות במתמטיקה ומדעים נתפסים כ"חנונים", חסרי חיים  -תדמית חברתית •

 להם את הזמן להשקיע בלימודים.חברתיים ולכן יש 

גם הורים וגם תלמידים אינם משוכנעים בכדאיות  –חוסר בהירות לגבי הכדאיות והתועלת  •

יחידות במתמטיקה ומדעים. מדוע כדאי להתאמץ אם אפשר להצליח  5ובתועלת של לימודי 

להפעיל  יח"ל. כאשר עומס הלימודים והנטל על התלמידים הם רבים, עד כמה נכון 4-בקלות ב

 יח"ל.  5לחצים על התלמידים במסגרת השיח על מצוינות והחשיבות של 

תלמידים רבים חווים תחושת מסוגלות נמוכה וחוששים מכישלון. במציאות  -תחושת מסוגלות •

התרבותית שאנו חיים בה, כישלון אינו בא בחשבון. תחושות אלו מאיצות את השימוש במורים 

ות לכך) ובכך מסירים במידה רבה את האחריות מהמורה פרטיים (בקרב משפחות המסוגל

 והתלמיד. 

יח"ל, אתגר  4מורים רבים מעדיפים ללמד ברמת  -יחידות לימוד 5מוטיבציה של מורים ברמת  •

 ההוראה קל יותר והתגמול זהה. 

כדי ליצור שינוי בסוגיית המוטיבציה דרוש תיאום מורכב בין חינוך פורמלי ובלתי  -תאום וסנכרון •

פורמאלי. האהבה והמוטיבציה ללימודי מדעים מתחילה כבר בגיל צעיר, צריך להיות רצף בין 

 גילאי היסודי וחטיבת ביניים וחטיבה עליונה.  

 מדד ההצלחה במבחן בגרות בלבד לא תומך בעידוד מוטיבציה להעמקה וחקר.  –הערכה  •

של נקודת המבט של  פיצוח סוגיית מוטיבציה של ילדים מחייבת הבנה  - שיח תלמידים •

 תלמידים: מה הם חושבים? מה  נכון להם וכיצד ניתן לדעתם לעודד מוטיבציה של בני גילם? 

במערכת התרבותית חינוכית חסר הערך של  'מותר להיכשל'. ערך  - חינוך ו 'לקיחת סיכונים' •

 קריטי ביכולת לחקור ולהעמיק בנושאי מדע

 

 



 גורמים מאפשרים:  

מרכיבים חשובים בקשר בין  -'קשר, אהבה, אמונה'  וחברתי של המורים: ליווי אישי, רגשי •

יחידות לימוד מוכיחות הצלחה (בניגוד למגמה  5מורים לתלמידים. כיתות קטנות יותר ברמת 

 הרווחת שתלמידים מתקשים צריכים קבוצת לימוד קטנה). 

יש חשיבות והשפעה למפגשים של תלמידים עם מודלים  –מודלים לחיקוי ויצירת תמונת עתיד  •

לחיקוי. החיבור עם האקדמיה, עולם המחקר והתעשייה מקדם מפגשים עם דמויות כאלה 

 המחזקות את תמונת העתיד ואת האופק של ההשכלה הגבוהה והתעסוקה. 

ועל השיח השיח הציבורי החדש מעודד מוטיבציה, משפיע על התלמידים  -מדיניות ושיח ציבורי  •

הבית ספרי. מהלכים כמו הגדלת הבונוס בכניסה לאוניברסיטאות משפיעים על אופן הבחירה 

 וקבלת ההחלטות של התלמידים והמורים.  

מתן כלים להכלה ועידוד  -מסלולי הכשרה בדרך של קהילת מורים,  -מיומנויות המורים •

. מורים אלה יכולים להביא תלמידים. הזדמנות בשילוב אקדמאים / מהנדסים במערכת החינוך

 נסיון חיים וזויות פרקטיביות / רלוונטיות של העשייה לתוך תהליכי ההוראה והלמידה

שיטות הוראה חדשניות וטכנולוגיות משפיעות על המוטיבציה של  -גיוון ועניין בשיטות הוראה •

תי הספר  התלמידים לבחור, להתמיד ולהנות ממקצועות אלה. יש להגביר את מודעות מנהלי ב

 לצורך בגיוון אמצעי הוראה כחלק מהמגמה לחיזוק מצוינות. 

בסביבה הקרובה  Science Capital)יש להשקיע בבניית "הון מדעי" ( -חשיבות סביבת המשפחה •

 של הורים, קרובי משפחה וחברים לחיזוק תמונת עתיד, סקרנות ועניין . 

גמישות פדגוגית, שיתוף פעולה עם מערכת פתוחה לשיתוף פעולה,  -מדיניות משרד החינוך •

 גורמים מחוץ למשרד לצורך השפעה על מוטיבציית תלמידים / מורים/ מנהלי בתי ספר והורים.
 משתתפים: 

 , שיתופיםארנה סומך ומור שחםמנחות הדיון: 

 ארגון שם

 מכון הנרייטה סאלד ד"ר עידית  מני איקן

 משרד החינוך עביר אלשאמי

 החינוךמשרד  נתנאלה בולר

 משרד החינוך ורדית ביטון

 קרן רש"י שגיא  בר 

 מכללת אפקה אלון  ברנע

 רשת אמית מיכל  ג'יקוב

 עיריית חיפה ד"ר הילה גלברג

 תיכון עירוני ה' חיפה  שלומי  דהן



 Google דרורי-יעל דורון

 ם-מוזיאון המדע ע"ש בלומפילד י מיה  הלוי

 קרן טראמפ סשה  וויס

  SpaceIL ויצמן  ד"ר איילת

 משרד החינוך צלילה חדש

 משרד החינוך ד"ר דורית  טייטלבאום

 משרד החינוך זהר ינאי

 משרד החינוך שושי  כהן

 משרד החינוך אורית  כהן

 מכון דוידסון ד"ר אורלי  לכיש זלאיט

 Google שרית עמר

המרכז הישראלי למצוינות  ד"ר אבי פולג
 בחינוך

 משרד החינוך יאנה צסרסקי

 משרד החינוך נלי קלר

 משרד החינוך יהלומית  רוזנברג

  יועצת מרים  רקנאטי

 משרד הבטחון תומר  שגב

 מוזיאון המדע חיפה לאורה שטיינר

 משרד החינוך ניצה שיאון

 שיעור אחר הדר  שפירא
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