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המזכירות הפדגוגית ) שושי כהן מוזיאון המדע בירושלים(,) , מיה הלוי)מנהל תיכון עירוני ה', חיפה( שלומי דהן משתתפים:

ערן משרד החינוך(, )ניצה שיאון , (מנח"י)מרים רקנאטי למצוינות, עיריית חיפה(,  היחידה ), הילה גלברג משרד החינוך(

 ((Google, דרורי-ןיעל דורו )מיקרוסופט(, יריב

 ענבר הורביץ, ארנה סומך, שחר רוזנק שיתופים:צוות 

  מטרות הפגישה:

  דיון ותעדוף מרכיבי הבעיה בנושא מוטיבציה, בהמשך לתוצרי קבוצת הדיון שהתקיימה במפגש השותפים ב

28.10.15  

 ומקומות ההשפעה המשמעותיים בזירה.הוי הנתיב הקריטי יהגדרת יעדים שהקבוצה רוצה לקדם, תוך ז 

 סבב הכרות ופתיחה, נקודות שעלו:

  לשמוע גורמים נוספים בזירה ולהתמודדות משותפת עם אתגרים של  יום פתיחות גדולה במשרד החינוךכיש

 זהו זמן מאוד מתאים להתכנסות של קבוצת עבודה מהסוג הזה.קיימת בשלות, ו. במובן זה המערכת

  כאשר מדברים על מוטיבציה יש שינוי אצל התלמיד הספציפי, אלא יש להתמקד בשינוי ברמת המאקרו. די להוביל לא

מורים צריכים להניע  .ולחשוב מחדש על פרקטיקות ההוראה הקיימות גם בתוך בית הספר שבור את הקירות"ל"צורך 

 את התלמידים ממקום של התנסות וחוויה.

 3 –ת של התלמידים: ניתן לחלק את הסביבה הבלתי פורמאלית ל יש חשיבות רבה לסביבה הבלתי פורמאלי 

 מרכיבים: 

o סביבה מתוכננת: מוזיאונים, מעבדות, ואתרים מגוונים: גנים, פארקים ועוד 

o  חד פעמיות או מתמשכות –פעילויות: חוגים, תכניות העשרה 

o מדיה: תקשורת בערוצים השונים, רשתות חברתיות 

  המערכת הפורמאלית והבלתי פורמאלית. שילוב מיטבי כזה יבטיח שכל הילדים במערכת יש חשיבות רבה בשילוב של

 החינוך חווים היבטים שונים של חיבור נושאי הלימוד לסביבה.

  בעבודת הקבוצה  בנושא מוטיבציה יש הזדמנות להסתכלות רחבה על עולם התלמידים ומהם הגורמים המשפיעים

 עליהם בזירות השונות.  

 

 :סומך אורנהמיה הלוי ו –( 28.10ות לשולחן הדיון בנושא מוטיבציה )במפגש השותפים התייחסוי

  .ומחויבות מלמד על התייחסות משמעותית השתתפות נציגים רבים של משרד החינוך בשולחן הדיון בנושא מוטיבציה

 של המשרד לסוגיה. 

  ה שאלה לגבי תפיסת החברות העסקיות את עלת .ת הדיוןקואליציית העסקים לקבוצנציגי הצטרפות מעטה יחסית של

 מידת האפקטיביות של המענה הקיים כיום במסגרת הרצאות וסיורים. 

  .מנף את צריכה ל ת העבודהקבוצבפיתוח אסטרטגיות הפעולה נציגות גדולה לארגונים שעוסקים בחינוך לא פורמלי

 משרד החינוך.  והעשייה הקיימת של ארגונים אלה במודל מערכתי ובשיתוף עםהשותפות 
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 דיון בנושא אתגרים וחסמים

, 28.10 –התמקד ברשימת האתגרים והחסמים כפי שעלו בקבוצת הדיון במפגש השותפים ב צוות ה

ובדיוני הצוות עד כה, והוסיפה חסמים קריטיים נוספים. הנושאים שנוספו בדיון מופיעים בסוף כל 

 טבלה ומסומנים להלן בצבע תכלת. 

 תלמידים

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

או חוסר אמונה  ביכולתן להצליח. תלמידות מתייחסות אחרת לסוגיה "מה 

 זו הצלחה"

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

 להשקיע בלימודיםחברתיים ולכן יש להם את הזמן 

חוסר בהירות לגבי 

 הכדאיות והתועלת

 5גם הורים וגם תלמידים אינם משוכנעים בכדאיות ובתועלת של לימודי 

יחידות במתמטיקה ומדעים. מדוע כדאי להתאמץ אם אפשר להצליח 

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

על התלמידים במסגרת השיח על מצוינות עד כמה נכון להפעיל לחצים 

 יח"ל 5והחשיבות 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 פרטיים )בקרב משפחות המסוגלות לכך( ובכך 

 רים במידה רבה את האחריות מהמורה והתלמידמסי

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

תלמידים: מה הם חושבים? מה  נכון להם וכיצד ניתן לדעתם לעודד 

 מוטיבציה של בני גילם?

 וחוסר שעמום

 רלוונטיות

 ותהליכי מבנה של, ההוראה שיטות של, הלימודי התוכן של רלוונטיות

 הלמידה מתהליכי כחלק התלמיד אקטיביות חסרה. ההוראה

ערך תרבותי של 

 חריצות ועבודה קשה

 בלקיחת ביטוי לידי שבאה . סוגיהנכונות להשקיעוב, הלמידה בערך שחיקה

 מאפשר שלא באופן, התלמידים מדי על  מגוננת המערכת האם: סיכונים

 האם הבדל ביחס הסביבה לבנים – המגדרי בהיבט? סיכונים לקחת להם

 לעומת בנות סיכונים הלוקחים

 

 מורים

מוטיבציה של מורים 

 יחידות לימוד 5ברמת 

יח"ל, אתגר ההוראה קל יותר  4מורים רבים מעדיפים ללמד ברמת 

 והתגמול זהה

לוחות זמנים ואילוצים 

  הלימודים של תכנית

 שלו ביכולת מאוד מוגבל חדשניות הוראה בשיטות להשתמש שרוצה מורה

 ולמבחנים לבגרויות תלמידים להגיש מחויב לנוע ולהיות יצירתי. הוא

וחוסר יכולת להכיל  המערכות של גמישות חוסר יש. מסוימים במועדים

 ניסיונות של "יציאה מהקופסה". 

 של דיסציפלינארי ידע

 ב"חט מורי

, החיים ממדעי מגיעים לרוב אך" מדעים" מלמדים ביניים בחטיבות מורים

 בתחומי המורים של ההשכלה הרחבת. ופיזיקה בכימיה מספק ידע ללא

 בתי .עושים שהם מה את המורים אהבת על להשפיע יכולה הנוספים הידע

 ולא, העליונה לחטיבה למדעים המצוינים המורים את מפנים הספר
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 הביניים.  בחטיבות טובים במורים משקיעים

 מורים אחריות

 הצלחה על בחטיבה

 בבגרות

 ע"לחט ב"חט בין הנדרש הלימודי הרצף בראיית מתקשים ב"חט מורי

/ מדריכים/ מורים

 role כ בוגרות דמויות

model 

 עולם של הרחב במרחב השראה יש מחסור בדמויות בוגרות לחיקוי לצורך

 (לדוגמא גיבורי יוטיוב כולל) התלמיד

 

 מערכת / תשתית / סביבה

פורמאלי ובלתי חינוך 

 פורמאלי

כדי ליצור שינוי בסוגיית המוטיבציה דרוש תיאום מורכב בין החינוך 

הפורמאלי והבלתי פורמאלי. חיבור וקשר בין לימודי המתמטיקה האהבה 

והמוטיבציה ללימודי מדעים מתחילה כבר בגיל צעיר. התלמיד חשוף 

פחה, בית ספר, מש –לתפיסות ולאהבת המקצוע בכל מעגלי החיים 

 מסרים בתקשורת, וכו'.  

מדד ההצלחה במבחן בגרות בלבד לא תומך בעידוד מוטיבציה להעמקה  הערכה

 וחקר

חינוך ו "לקיחת 

 סיכונים"

במערכת התרבותית חינוכית חסר הערך של  'מותר להיכשל'. ערך קריטי 

 ביכולת לחקור ולהעמיק בנושאי מדע

כדי ליצור שינוי בסוגיית המוטיבציה דרוש תיאום מורכב בין תחומי לימודי  תאום וסנכרון

STEM נושאים במדעים )למשל כימיה ופיזיקה(  והקשר בניהם, וכן .

לימוד הנושאים והקשר שלהם  רלוונטיותהקשר ללימודי מתמטיקה. 

למציאות מעלה מוטיבציה. צריך להיות רצף לימודי בין גילאי היסודי, 

 ניים וחטיבה עליונה.  חטיבת הבי

 הורים ומשפחה כמעודדים או כעוצרים, השפעה בגילאים שונים תפקיד ההורים

 שיח ציבורי, מיצוב ה"מדען" החוקר, ההיי טקיסט בשיח הציבורי אוירה חברתית

במקצועות המדעים המערכת הבית ספרית איננה מחויבת לעודד  במדעים בגרות

 תלמידים להבחן בבגרות במדעים

 

 School, Teacher, Peers and Parents' goals : "וייס-פורטס ודנה ודר דוד' פרופ של המאמר בנושא דיון

emphases and adolescents motivation to learn science in and out of School:" 

 במאמרו מתייחס לארבעה גורמים משפיעים על מוטיבציה של תלמידים: הורים, מורים, סביבה בית ספרית  פורטס

וקבוצת השווים. השפעת גורמים אלה משתנה לאורך זמן. השפעת סביבת ההורים והסביבה הבלתי פורמאלית 

דיוק בשלב המעבר, ולכן משמעותית בעיקר בגילאים הצעירים. אנו מתמקדים בגילאי חטיבת הביניים שנמצאים ב

המשמעות היא שעלינו לתת דגש גם על חשיבות סביבת בית הספר והמורים וגם על ההורים והסביבה הבלתי 

 פורמאלית. 
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 ילדים אכן מפתחים את ה-Mastery  .יש להם יכולת ריכוז והתמדה שלהם בכל מיני תחומים: גיימינג, נגינה, ספורט

 . אתגר הוא לייצר זאת גם בתחומי המדעים, ובמסגרת בית הספרהבתחומים אשר מרתקים אותם. 

 

 החלטות שהתקבלו: 

 

 הסוגיה של מורים מטופלת היטב בשנים לפיתוח אסטרטגיות הפעולה של הקבוצה הוא תלמידים.  קהל היעד המרכזי

מתוך נקודת המבט של התלמיד נעסוק האחרונות, קהילות המורים הולכות ומתפתחות, ואנחנו רואים שינוי משמעותי. 

 גם במפגש עם המורים ותפקידם בעידוד מוטיבציה. 

  :תיעדוף הנושאים הקריטיים בהם יש להתמקד בפיתוח אסטרטגיות הפעולה של קבוצת זיהוי הנתיב הקריטי לפעולה

 העבודה:  

 

 צעדים הבאים

  שושי תעביר מחקרים רלוונטיים –לעיבוי תהליך הלמידה, נאסוף מחקרים ונתונים רלוונטיים לעבודת הקבוצה 

  באחריות שיתופים -  עוסקת בתחום של תקשורת מדעי –פרופ' איילת ברעם צברי ליצור קשר עם  

 דם צירוף מורים המלמדים בחטיבת הביניים כחברים בצוות. הוסכם כי יש לצרף מורים מובילים. אך עלה הצורך לק

 באחריות שיתופים –בקיום קבוצת מיקוד עם "מורים מהשטח". 

  המפגש הבא יעסוק בפרקטיקות מיטביות קיימות בהקשר של הנושאים בהם תתמקד הקבוצה. סדר יום ישלח לקראת

 באחריות שיתופים ומיה הלוי –ה מועד הפגיש

 

 

 

 

 

 


