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1מפגש 
הגדרת הבעיה והסכמה 
תשתית לגיבוש משימה

2מפגש 
הגדרת מדדים 
ניסוח משימה  

3מפגש 
גיבוש אסטרטגיה
המלצות לפעולה

30.11.330.3

...  תזכורת–תהליך העבודה 



תיקוף המסמך המסכם 
את התהליך עד כה

ניתוח המציאות החדשה 
הרלוונטית לפעילות  

היוזמה

גיבוש המלצות להמשך  
עיצוב המשימה  

המשותפת של היוזמה

מטרות המפגש היום



תובנות ראשונות 
ר אלי איזנברג"ד-מחקר יישומי  

:שאלות המחקר

הלכה  -מיושמות STEM-המקדמות מצוינות ב21-האם מיומנויות המאה ה •

-מחוז אונטריו , הולנד) במערכות חינוך מתקדמות במדינות בעולם -למעשה 

?(דנמרק והונג קונג, פינלנד, אסטוניה, קנדה 

?אילו מיומנויות נבחרו?  STEM-איך נבחרו וגובשו המיומנויות המקדמות מצוינות ב•

מיושמות בתוכניות הלימוד הלאומיות של 21-האם ועד כמה מיומנויות המאה ה•
? STEM-מקצועות ה

-במקצועות ה)מיושמות בבחינות הלאומיות 21-האם ועד כמה מיומנויות המאה ה•
STEM )של מערכות החינוך



כיוונים ראשונים–מציאות משתנה לאור מגפת הקורונה 
: המגפה חיזקה את חשיבות מרכיבי המשימה שנבחרו1.

.  שסומנו ביוזמה קיבלו בימים אלה משנה תוקף באשר לנחיצותן ביצירת מצוינותמיומנויות •

ואת הצורך לתת דגש לאוכלוסיות  הפערים העצומים בין מרכז לפריפריההמגפה מדגישה את •

. ייחודיות ולפריפריה

באופן נמוך מכלל הגילאים במענים ובחזרה ב "את גילאי חטמתעדפתמערכת החינוך •

ללימודים

.  מועצמת חשיבותה גם בתקופה הקרובה וגם בעתיד–מקוונת / למידה מרחוק. 2

ומדעים  במספר הבוגרים בחמש יחידות מתמטיקה של משימת היוזמה העוסקת " הקומה הראשונה. "3

.  להערכתנו תהיה רגרסיה בהישגי מערכת החינוך בהקשר למשימה זו, נדרשת שוב



תיקוף מסמך המסכם את המפגשים של הקבוצה: מטרת הדיון

?  האם מסמך משקף את עבודת הקבוצה עד כה. 1

התייחסויות  למסמך ברמת המקרו   1-2רשמו 

-לאור תמונת המצב הנוכחית. 2

?להתווסף במשימת היוזמה/ מה לדעתכם צריך להשתנות
?מה ההזדמנויות הרלוונטיות שאתם מזהים עבור היוזמה 



מהן ההזדמנויות  

הרלוונטיות שאנו 
?מזהים עבור היוזמה



בתקווה לימים טובים

ולהתראות בקרוב

צוות היוזמה



תהליך גיבוש המשימה המחודשת
2020עד מאי2020מרץ עד2019עד דצמבר 

יצירת המשגה ושפה משותפת

הייטק, צבא, אקדמיה-למידה של הצרכים

דחיפות ותחושת חירום בנושא המיומנויות וחשיבה  
חישובית בהקשר המצוינות

הגדרת יעדים ומדדים משותפים

מיתוג מחודש

תכנון האסטרטגיה ליצירת שינוי  
מערכתי בטווח הקצר והארוך

12.11
מפגש רשת  

שותפים

12.6
ריטריט

30.10
ועדת  
היגוי

6.11
קבוצת מיקוד

19.12
קבוצת מיקוד

21.1
ועדת  
היגוי

30.1 ,1.3 ,30.3
מפגשי קבוצת עבודה  

לגיבוש מצע

2020יוני 
מפגש רשת  

שותפים

5.5
ועדת  
היגוי

-מחקר יישומי 
מיומנויות



הפוטנציאלבעלימהותייםמרכיביםעלהמשפיעהממוקדתפעולההואמנוף
.רצויהעתידלתמונתעדרלוונטייםמעגליםעללהשפיעביותרהגבוה

: מנוף 1.

מוביל מתמונה מצויה לתמונה רצויה תוך מינימום השקעה ומקסימום השפעה על גלגלים אחרים•

:מנוף אינו תכנית2.

נשאר ברמת מאקרו  •

לא יורד לרזולוציה של תכנית כזו או אחרת•

:מנוף עונה לשאלות הבאות3.

?איזה גלגל צריך לסובב •

?מתי נכון לפעול•

?באילו מערכות צריך לפעול•

?מהו מנוף



מנופים

o מדד ישראלי מוסכם לצד יצירת ל "במבחן פיזה הבינהצלחה של ישראל

והצלחה בו לאורך שנים"( פיזה ישראלי"בסגנון )

o מורי הפיתוח מקצועי של-STEMלעולם המיומנויות והחשיבה החישובית

o ויצירת תודעה ציבורית משמעותית בתחומי היעדבנרטיב הציבורי שינוי

o ב בעולמות  "לפעולות המקדמות מצוינות בחטמהיר ומערכתי , מענה משליםיצירת

במרחב החינוך הבלתי פורמלי ובדגש על אוכלוסיות  , המיומנויות וחשיבה חישובית

.ביוזמההמתואמתבאמצעות רתימת המערכת הרב מגזרית , ייחודיות



בעיה  
מדדמוסכמת

מנופים

המשימה המשותפת  


