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 לגבש את תהליך העבודה של הצוות 

 לקיים דיון ראשוני על קהלי יעד מרכזיים לעבודת הצוות 

 עיקרי הדברים: 

 : העבודה מספר נקודות הבהרה על תהליך

  נושא מוטיבציה של תלמידים לבחור ולהתמיד זוהה כנושא מרכזי במפת הדרכים של היוזמה בו לארגונים המגוונים

 ערך מוסף. הפועלים בשדה יש

  קבוצות עבודה )ראו שקף מצורף(. המשתתפים היום בפגישה  3 -בהתאם למודל קולקטיב אימפקט, בשנה זו יפעלו כ

 מהווים את הגרעין לקבוצת עבודה בנושא מוטיבציה. נושאי הקבוצות הנוספות עדיין בגיבוש.  

  היוזמהקבוצות העבודה "מדווחות" לוועדת ההיגוי של 

  תפקידים מרכזיים:  3לקבוצת העבודה 

o לקיים למידה ומיפוי של הנושא 

o  להגדיר יעדים מדידים 

o  .לזהות, לפתח וליישם אסטרטגיות פעולה לקידום הנושא 

o לעקוב אחר היישום והשגת היעדים 

 FSG –  סוגים של אסטרטגיות פעולה:  4הגדירו 

o  השפעה על מדיניות 

o יישום פיילוט 

o ותכניות קיימות באמצעות  חיזוק שירותיםbest practice 

o חיזוק תיאום וחיבור בין תכניות קיימות 

  .קבוצת עבודה יכולה להחליט לפעול באחד או יותר סוגים של אסטרטגיות פעולה 

  .יש להחליט על הרכב מיטבי של חברי קבוצת העבודה, על יושב ראש ועל שיטת העבודה 

 יב'( וסוגי המקצועות -ועדת ההיגוי של היוזמה מבחינת טווח הגילאים )ז'קבוצת העבודה פועלת בהמשך להחלטות ו

 )מתמטיקה, פיסיקה, כימיה ומקצועות ההנדסה(. 

  מספר הערות שהתקבלו לגבי אסטרטגיות הפעולה על פי מודלFSG  : 

o כדאי להימנע מנושא הפיילוט. יש בארץ הרבה מאוד פיילוטים שמצליחים והיישום שלהם להרחבה בהמשך 

 נכשל. 

o  .התוצרים של אסטרטגיות הפעולה חייבים להיות מדידים ופרקטיים 

  :תפקיד משרד החינוך אל מול ארגוני מגזר שלישי ועסקי בסוגיית המוטיבציה 

o  .יש הכרה והסכמה גם בתוך המשרד כי לגופים חיצוניים יש תרומה ותפקיד משמעותי בקידום סוגיה זו 

o ניהול הבית ספרי, יש מקום לגופים חיצוניים המחזקים את "ההון המדעי" בנוסף לתפקיד הקריטי של הרמה וה

(Science Capital ) .של התלמידים וסביבתם מחוץ לבית הספר 
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  לפעילות בנושא מוטיבציה:  הרלוונטיקהל היעד 

o  .יש חשיבות רבה לעסוק במוטיבציה של מורים, ולא רק תלמידים 

o  עידוד מוטיבציה לא קורה רק בבית הספר ולכן חייבים לחשוב ולהתייחס גם להורים

 ולקבוצת השווים של התלמידים. 

o  מחקרים מראים את הקריטיות של התלמידים ואת היכולת של גופים שונים לחולל שינוי בעמדות ותפיסות של

 תלמידים. 

  :החשיבות של מקום המורה בפעילות מוטיבציה 

o  .למורים תפקיד קריטי בסוגיית המוטיבציה של עידוד בחירה והתמדה, "עידוד הנשרה" ועוד 

o  יש לתת את הדעת לחיזוק והעצמה של מקום המורה בעידוד מוטיבציה ולא לפגוע במקומו ותפקידו )דבר

 שקורה עם הרבה תכניות מתערבות(. 

o גמאות וחוויות שאין ביכולת בית הספר לספק, בעיקר בעולם המדעים, יש לגופים החיצוניים יכולת להביא דו

 לכן אסור לוותר על זה. 

o  .הגורם המתווך של כל הפעילויות הנ"ל חייב להיות המורה 

  הרכב מיטבי של קבוצת העבודה: התקיים דיון על 

o  חשיבות רבה לנציגות משמעותית של מורים 

o אים(נציגות משמעותית של משרד החינוך )יש צורך לאתר את הנציג המת 

o לשקול צירופם של נציגי משרדי ממשלה נוספים: משרד המדע, מועצה לאומית למדעים 

o רשויות מקומיות 

o ?מגזר עסקי: האם מהנדסים או נציגי קשרי קהילה 

o .מומחים מהאקדמיה לנושא מוטיבציה: כיועצים ולא בהכרח כחברי קבוצה קבועים 

 

 החלטות שהתקבלו: 

  חטיבת הבינייםעל קבוצת העבודה להתמקד בגילאי 

  על קבוצת העבודה להתמקד בעידוד לבחור מקצועות מדעיים וטכנולוגיים )פיסיקה, כימיה ומקצועות ההנדסה( בנוסף

 למתמטיקה. 

  שעות, ימי שלישי אחה"צ.  3הקבוצה תיפגש באופן קבוע אחת לחודש לפגישה של 

  .מיקום הפגישות יתבצע ברוטציה בין הארגונים השונים 

 תנדבה להיות יושבת הראש של הקבוצה )תתבצע רוטציה בהמשך על פי הצורך(. תומר שגב התנדב לסייע מיה הלוי ה

 למיה על פי הצורך. 

  .יקבע איש צוות מלווה מטעם שיתופים 

  :לוח זמנים 

o  ערוצי פעולה מרכזיים אשר ייושמו בשנת הלימודים תשע"ז. 2יש לגבש  2016עד חודש מרץ 

o  ערוצי פעולה נוספים.   2יגובשו עוד  2016עד חודש ספטמבר 

  עדיין נדרשות: החלטות ש

  ?האם לפעול ולקדם אסטרטגיות פעולה גם אל מול מורים וגם אל מול תלמידים 

  .יש להגדיר יעדים ספציפיים של תוצאות מדידות לנושא המוטיבציה בחטיבת הביניים 

  העבודה, מיפוי ואיסוף נתונים רלוונטיים. יש לגבש את תהליך הלמידה של קבוצת 

לקיים  חברים(  15–א להיות יותר מ הצוות ל)על לצוות העבודה על פי קטגוריות חסרות  םגיוס חברי צעדים הבאים: 

 פגישת הכירות עם מומחים יועצים מלווים: 

  01.11.15 –תואמה פגישה ל  –, מכון ויצמן פרופ' פורטס .1

 לאחר בדיקה של אלון ברנע תתואם פגישה – מופ"תפרופ' חנן יניב, מכון  .2


