
 28.10.2015 –מפגש רשת השותפים 

 עיקרי הדברים שעלו בשולחנות הדיוןסיכום 

 נושא: מיצוי פוטנציאל המצוינות בפריפריה
 אתגרים

יש צורך בחידוד המושג פריפריה: האם הכוונה היא לפריפריה חברתית או  –מגוון הגדרות  •

לגאוגרפית, והאם נכון לפעול בשני ערוצים אלה במקביל. כמו כן, עלה הצורך לחדד את המושג 

מצוינות בהקשר של פריפריה. להגדרות אלה השלכות משמעותיות על כיווני הפעולה הנדרשים. 

 יסוק נפרד בפריפריה ג"ג וחברתית. עלתה הצעה להקים תת קבוצה לע

קיימת תחושה שהמדינה לא מאפשרת את הגמישות הנדרשת כדי  - חוסר גמישות של המערכת •

 לאפשר להנהגה המקומית לפעול וליזום על ידי הערמת קשיים בירוקרטיים ואחרים. 

תלמידים רבים לא מאמינים ביכולתם להצליח,  -העדר תחושת מסוגלות בקרב תלמידים ומורים •

בין השאר ממיעוט של מודלים לחיקוי בסביבה הקרובה והקושי לייצר תמונת עתיד ברורה של 

השכלה גבוהה ותעסוקה. גם בקרב מורים רבים יש חוסר אמונה ביכולתם לקדם את התלמידים 

 להצלחה. 

עילות רבה המכוונת לחיזוק מצוינות קיימת בשדה פ – ריבוי תכניות ופרויקטים ללא תיאום •

בפריפריה. ריבוי התכניות יוצר בלבול בקרב מנהלי בתי הספר, ומקשה על יכולתם לבחור את 

התכניות אשר עונות על הצרכים של תלמידיהם. מיפוי ותכלול תכניות קיימות הינו צורך שעולה 

 מן השטח. 

ק הג"ג קיים קושי ביצירת המפגש בשל הריחו  –קושי בנגישות וחיבור משמעותי לתעשייה  •

הבלתי אמצעי בין התלמידים והמורים בפריפריה לבין חברות ההייטק. עולה הצורך ליצור 

חיבורים משמעותיים וארוכי טווח עם חברות ומפעלים הממוקמים בפריפריה. כמו כן, חברות 

עורבות הייטק יכולות "לאמץ" מפעלים בפריפריה על מנת לתת להם את הכלים ליצירת מ

 והתנדבות משמעותית בעשייה עם התלמידים.  

היכולת לפתח מענים נדרשים ולהעביר משאבים בהיקפים גדולים  - מחסור בנתונים נגישים •

תלויה ביכולת לזהות פערים. כיום קיים מחסור בנתונים הנגישים לארגונים השונים הפועלים 

 מערכתי.   בשטח. יש צורך לבחון כיצד ניתן לקדם סוגיה זו באופן

ההשקעה במורים מצוינים היא המפתח לקידום הפריפריה . יש לפתח  -הצורך במורים מצוינים  •

מאגר מורים מצוינים המתגוררים בפריפריה ולא מגיעים מהמרכז. יש לא מעט בתי ספר שאין 

בהם כיתת חמש יחידות במתמטיקה, בין השאר בגלל היעדר מורים. בניית התשתית המתאימה 

מצריכה משאבים ומנהיגות מקומית חזקה. לאור מורכבות הנושא, עלתה הצעה להקים בנושא 

 קבוצה שתעסוק בנושא מורים בפריפריה.   -תת

 

 



 הזדמנויות

קיימת שכבת הנהגה צעירה שצמחה בפריפריה, מלאת מוטיבציה  -מנהיגות צעירה מקומית  •

 ורצון להשפיע על החינוך בפריפריה. 

ישנו פוטנציאל גדול להובלת השינוי מצד רשתות  – תות החינוךנוכחות משמעותית של רש •

 .החינוך שהן בעלות נוכחות גדולה בפריפריה

המדינה משקיעה תקציבים רבים בפיתוח הפריפריה. יש למצות את  – השקעה תקציבית נכונה •

 טיפוח החינוך בפריפריה כחלק ממדיניות הממשלה.  

משאבים איכותיים \יכולה להוות אפשרות להתגבר על מחסור במורים – הוראה וירטואלית •

 בפריפריה.  

תוכניות רבות פועלות בשדה ומצליחות להביא לשינויים ברמה המקומית.  – למידה מהצלחות •

 ליוזמה יש תפקיד חשוב במינוף הצלחות אלה על מנת להרחיב אותן למקומות נוספים.  

ההתגייסות המערכתית לקידום ועידוד מצוינות במדעים  – הובלה והתגייסות של משרד החינוך •

ובמתמטיקה והתקצוב הנוסף בשעות שמעניק משרד החינוך מהווה גורם מאפשר לקידום 

 הפריפריה. 

לצורך לפעולה ייעודית בפריפריה נרתמים שותפים,  הרתמות של שותפים וארגונים מגוונים: •

יש הזדמנות למנף  2פי5רת הפעילות של יוזמת ארגוני חינוך, בתי ספר וחברות עסקיות. במסג

 הירתמות זו לפעולה אפקטיבית משותפת. 

 משתתפים: 

 מנחת הדיון: עדית שדה, מנהלת תחום ניהול חברתי, שיתופים

 ארגון שם
 המרכז הישראלי למצוינות בחינוך ארנון איקן

 קדם עתידים חגית אליאס
 משרד החינוך אירית בן עמי
 רשת דרכא ד"ר מור דשן

 מכון הנרייטה סאלד ד"ר רחל זורמן
 משרד החינוך פנינה זלצר

 ידידי עתידים זאב חיות
 מפמ"ר מתמטיקה, משרד החינוך נירית כ"ץ
 חינוך לפסגות מיכל לוי

 סאנדיסק רחלי לייסט
 גליליום ד"ר פעת לינדר

 EMC ליאת מרק
 מורה  אבי נתן

 משרד החינוך ד"ר רותי סגל
 משרד החינוך סלמה סולמיאן
 בשער אבי רונן

 מיקרוסופט דנה שושן ווהל
 שניר רותם שחבר
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