
 

                       

 

 

מדעים וטכנולוגיהמתמטיקה יחידות ב 5ישראל מכפילה את מספר בוגרי  –מקדמים מצוינות   

 

 מפגש צוות מוטיבציה

 29.12.15יום שלישי, 

מרים רקנאטי  (,המזכירות הפדגוגית משרד החינוך) שושי כהן מוזיאון המדע בירושלים(,) מיה הלוי משתתפים:

(, למתמטיקה פאתנה מרג'יה )מורה (,ת"מפא) שגבתומר  )מיקרוסופט(, ערן יריבמשרד החינוך(, )ניצה שיאון , (מנח"י)

   בית יציב(, מאיה לוגאסי )(SpaceILאיילת ויצמן )

 ענבר הורביץ, ארנה סומך, שחר רוזנק שיתופים:צוות 

 

 מטרות המפגש:

 )דיון ובניית הסכמה על: הגדרת הבעיה ועקרונות מנחים למודל מיטבי )מתוך נייר העמדה 

 התבוננות על צירים קיימים במשרד החינוך 

 דיון ראשוני על ציר פעולה ייחודי ליוזמה 

 

 הגדרת הבעיה -דיון בנושא נייר העמדה  .1

 חשיבות ההבחנה בין מתמטיקה לבין מדעים

 סביב: הביניים בחטיבת למדעים מוטיבציה לבין למתמטיקה מוטיבציה בין עיקריים הבדלים מספר קיימים 

 . לילדים מההורים רבות פעמים שעובר תלמידים בקרב וחרדה פחד התקבע מתמטיקה

 נמוכה ברמה אם גם במתמטיקה מתנסים התלמידים כל  . 

 כן שלא, במתמטיקה פרטיים שיעורים לממן יותר יטו הורים – אין שלמדעים מיוקרה נהנה המתמטיקה מקצוע 

 . במדעים

 במדעים השונים התחומים בין הבחנה חוסר קיים. 

 הגדרות מחודדות נפרדות של הבעיה במתמטיקה ובמדעים ישלחו אליכם בהקדם. 

 

 מצגת מצורפת – לימודי מדעים בחטיבת הביניים תכניות מפתח לעידוד 3הצגת העקרונות של  -שושי כהן  .2

  סוכם כי תכניות אלה במשרד החינוך כוללות מרכיבים של אסטרטגיות מיטביות המקדמות מוטיבציה ותחושת

מגוונת ורלוונטיות ל"חיים הם: התנסות חקר, מפגש עם מודל לחיקוי, בניית תמונת עתיד ימסוגלות. בינ

 ם". האמיתיי

 תית של משרד החינוך מהווה הזדמנות להשפעה רחבה. יש לבחון את הפוטנציאל הטמון חיבור לתכנית מערכ

במודל יישובי המחבר לתכנית זו מגוון נכסים מקומיים רלוונטיים כמו: האקדמיה, גנים בוטניים, מוזיאוני מדע 

 ועוד. 
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 ימות במשרד החינוךסיעור מוחות על זיהוי ציר פעילות נוסף שאינו בהכרח מבוסס על תשתיות קי .3

  יש לבחון השפעות מחוץ למערכת החינוך על משיכת תלמידים לנושאי המתמטיקה והמדעים, בתרבות

 הפופולרית ובהקשרים לאומיים.

  על צוות העבודה לבחון קידום של משחקים, תחרויות ותוכניות טלוויזיה/רשת המקדמות את נושא

 המוטיבציה. 

  .יש לבחון אפשרות של ייבוא תכנים שקיימים בחו"ל והצפתם ברשתות החברתיות 

  שיפור מצבה של ישראל דרך פרויקט מדעי כלשהו, שיכול  –בחינת אפשרות לקדם משימה מדעית לאומית

 להרחיב את ההקשר של חשיבות המדע )בדומה לאפקט אפולו, או יוזמת המייקרים של אובמה(

 :החלטות

 . לקדמו ויש חשוב הוא החינוך משרד על תשמושת הערוץ .1

 .נפרד ובאופן צוות בתת במתמטיקה שיעסוק מהלך קידוםהוחלט על  .2

 . ומתמטיקה מדעים סביב תלמידים בקרב תפיסות לשינוי מערכתיים-חוץ פתרונות קידום .3

חברים מהצוות שיקדמו את הנושאים השונים שעולים כצירי פעולה  2-3תהליך העבודה: נתפצל לצוותים קטנים של 

 לקידום הנושאים י"עפקצרים  עמדה ניירת יכתוב העבודה צוותמרכזיים. כל צוות יכין נייר עמדה קצר )עד עמוד אחד(. 

 .הצוות בישיבת שהועלו

 :יכול לכלול העמדה נייר

 הפעולה כיוון תיאור  

 מסוגלות ותחושת ללמידה מוטיבציה לקידום הפעולה ערוץ רלוונטיות 

 היוזמה באמצעות המערכתית ברמה הנושא לקידום נדרשים צעדים 

 


