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יוזמת  TOP15, המשכה של יוזמת 5פי2 )2013(, יצאה לדרך ב-2021 במטרה לקדם הקניית 
מיומנויות הנדרשות למצוינות בחינוך בתחום ה- STEM, בקרב תלמידי חט"ב. היוזמה פועלת 

תוך מחויבות להוגנות ולמתן הזדמנות שווה, לתלמידים ולתלמידות בחברה הישראלית לגווניה. 

שילוביות הינה בעלת ערך מיוחד ביוזמת TOP15 שמבוססת במהותה על פעולה משותפת רב 
מגזרית - עקרון מרכזי בגישת 'קולקטיב אימפקט'. גישת הקולקטיב אימפקט מאפשרת לבעלי 
עניין שונים אשר מחזיקים בנכסים שונים ובתפיסות עולם מגוונות, לחבור יחד, על מנת לקדם 

את פתרונן של בעיות חברתיות מורכבות בתחומים שונים.

במסגרת 5פי2, הפרק הראשון ביוזמה, פעלה 'קואליציית עסקים' אשר ביקשה לייצר פעולה 
מתואמת לכלל החברות העסקיות ברשת. עיקר הפעילות התמקד בנושא המוטיבציה ופיתוח 

תמונת עתיד בקרב תלמידות/ים בתחום ה- STEM, באמצעות מערך הרצאות של נציגי 
התעשייה בבתי הספר, וסיורים באתרי הארגונים. 

עם התגבשות המשימה החדשה, עלה הצורך לבחון מחדש את מודל הפעולה של המגזר העסקי 
ביוזמה. לשם כך יצאנו למחקר שמטרתו ללמוד מהנעשה בעולם בשדה זה, ולנסח עקרונות 

מיטביים לשילוביות המגזר העסקי במערכת החינוך. 

.ERI בחוברת זו, אנו מציגים את ממצאי המחקר, שערכה בהזמנתנו חברת המחקר

יוזמת TOP15 מבקשת להוביל שינוי בפרדיגמת המעורבות של המגזר העסקי 
במערכת החינוך – ממעורבות חד פעמית למעורבות בת קיימא, מפעילות 

במרכז הארץ לפעילות מכלילה, ממיקוד במוטיבציה להוספת נסיון וידע מתחום 
המיומנויות. לצד זה, נרצה להבטיח גם את מקומו ותפקידו של המגזר השלישי 

בשילוביות, בשותפות עם המגזר הציבורי על מכלול נציגיו.   
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שאלות המחקר

 מהם עקרונות הפעולה המאפיינים מודלים מיטביים 
?STEM-של שילוביות המגזר העסקי בקידום החינוך ב

מה נדרש לעשות כדי שההתערבות תשפיע 
?STEM באופן אסטרטגי על קידום

עקרונות פעולה לבניית התערבות אפקטיבית

מה נדרש לעשות כדי שההתערבות תהיה 
יציבה ומתמשכת? 

עקרונות הפעלה לניהול שותפות בת קיימא

 מהן הדרכים היעילות למימוש 
עקרונות הפעולה?

אמצעים למימוש עקרונות הפעולה
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ממצאים עיקריים
עקרונות לשילוביות אפקטיבית

עקרונות לשילוביות בת קיימא

דפוסים אפשריים לתכניות שילוביות 

סוגים של תכניות שילוביות ממוקדות תלמידות/ים

סוגים של תכניות שילוביות ממוקדות מורות/ים
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עקרונות לשילוביות אפקטיבית

הלימה והטמעה 
של התוכן בתוכנית 

הלימודים

פתרון בעיות 
מהעולם האמיתי

מגוון שותפים 
מהתעשייה

תהליכי, ממושך 
וסקיילבילי

פיתוח מקצועי 
של מורות/ים

שותפות עם גוף 
מומחה פדגוגיה

מודלים לחיקוי 
והנעה

מיקוד 
באוכלוסיות 
בלתי מיוצגות

26 48 15 37

**לא ניתן להצביע על היררכיה של חשיבות בין העקרונות השונים ואין משמעות לסדר בו מופיעים העקרונות. יחד עם זאת, עקרונות 1-3 הם 
העקרונות הנפוצים ביותר בדו"חות וניתוחים העוסקים בגורמים החשובים לצורך יצירת התערבות שילוביות בעלת השפעה. 

ממצאים עיקריים |
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עקרונות לשילוביות בת-קיימא

תמיכה מוסדית

3

הפקה והפצה 
של משאבי ידע

2

גורם ייעודי 
לניהול התוכנית

1

רתימת מורים

4

ממצאים עיקריים |
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דפוסים אפשריים לתכניות שילוביות

קהל היעד של המודל

מודל הפעולה

אינטנסיביות ההתערבות

תלמידות/ים

התנסות וחשיפה לתעשייה

חד פעמי או סדרתי

הכשרות מקצועיות

תהליכי / ממושך

הקמת תשתית חינוכית ייעודית

ממוסד

מורות/ים בהווה או בהכשרה

ממצאים עיקריים |
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סוגים של תוכניות שילוביות ממוקדות תלמידות/ים

פיתוח תשתית חינוכית ייעודיתהכשרות מקצועיותהתנסות/השמה בתעשייה
Work Based Learning- תהליכי למידה 
המתרחשים בסביבת עולם העבודה ותוך 

השתלבות בתהליכי עבודה. 
בשלב חטיבת הביניים עוסקת בעיקר 

ב"ללמוד על העבודה": פיתוח המודעות 
לעולם העבודה ואת הזהות האישית 

והמקצועית של התלמידים, להמחיש 
את הקשר בין תחומי הלימוד לבחירות 

המקצועיות ולהכין את התלמידים לקבלת 
החלטה מושכלת לגבי מסלולי לימוד בתיכון. 

האמצעים: באמצעות סיורים לימודיים או 
מפגשים עם אנשי מקצוע בביה"ס או מחוצה 

לו, מנטורינג ומודלינג.  
בתיכון המיקוד הוא ב"למידה באמצעות 

השתלבות בעבודה" דרך התנדבות, 
"עבודת צללים", או התנסויות / התמחויות 

גם בשכר במקומות העבודה.  

הפעילויות יכולות להיות הרצאות של איש 
מקצוע לתלמידים )כמאזינים פאסיביים( או 
פרויקט מעשי בו מתמודדים התלמידים עם 
 Project Based( סוגיה של יישום ידע מדעי

.)Learning - PBL
לרוב ישנו שילוב בין "מתן השראה" 

ומודל לתלמידים לבין העשרה לימודית. 
הפרויקטים נעים בין פעילות חד-פעמית 

לבין פרויקטים תהליכיים מתמשכים, חלקם 
בביה"ס וחלקם מחוצה לו. 

המודלים יכולים להתבסס על ציוות חברה 
אחת עם בי"ס אחד, חיבור קבוצת חברות 

לקבוצת בי"ס, או שותפויות רב-מגזריות 
הכוללות מתווכים מהאקדמיה או עמותות.

הקמת בתי ספר מקצועיים ייעודיים 
)"אקדמיות" בארה"ב(, תוכניות לימוד 

ייעודיות רב-שנתיות המעוצבות ומיושמות 
בשיתוף עם התעשייה.

 כוללות פעמים רבות הסמכה או 
הזדמנויות להתמחות והכשרה מקצועית 
בתחום, ומסלילות את התלמיד למסלול 

מקצועי מוגדר. 

ממצאים עיקריים |
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סוגים של תוכניות שילוביות ממוקדות מורות/ים

פיתוח תשתית חינוכית ייעודיתהכשרות מקצועיותהתנסות/השמה בתעשייה
מטרות: פיתוח ידע וביטחון מקצועי במורים. 

הענקת הקשר יישומי ועדכני לתחומי 
 הלימוד. יצירת קשרים בין המורים לבין 

אנשי מקצוע. 
נפוץ ומפותח מאוד בארה"ב.

נע בין סיורים יומיים מרוכזים למורים 
במפעלים, דרך השמת מורים להתנסות 
בתעשייה למספר ימים, וכלה בתוכניות 

המממנות למורים חצי שבתון או שנת שבתון 
לצורך התנסות בתעשייה.

תוכניות רבות מלוות את ההתנסות גם 
במנטורינג או הנחייה פדגוגית המסייעת 

למורים לעבד את החוויה והידע שצברו לכדי 
מערכי שיעור מבוססי מדע יישומי. 

פיתוח מקצועי למורי מדעים המתמקד לרוב 
בחיזוק היכולת של מורים לפתח מערכי 

שיעור המחוברים ליישומי מדע בתעשייה. 
לרוב כולל והעברת תוכן וידע ע"י אנשי 

מקצוע מהשטח ותיווך העיבוד שלו לשיטות 
הוראה בעזרת מומחי פדגוגיה ודידקטיקה. 

משך ההכשרה נע בין סדנאות קצרות, 
סמינרים של מספר ימים ועד לתוכניות 
הכשרה מקצועית של שנים, או הסמכה 

לתעודת הוראה. 
תוכניות למורים ותיקים, תוכניות לסטודנטים 

להוראה, והסבה של  עובדי הייטק להוראה. 

מעורבות של צוותים מהתעשייה בגיבוש 
תוכניות הלימוד לתיכונים, והגדרת 

סטנדרטים לאומיים לתעודת הבגרות 
ולקבלה לאוניברסיטאות. 

מנגנונים המשפיעים על תוכניות הלימודים 
לצורך התאמתם להתפתחויות במדע 

ובצרכי עולם העבודה באופן המתעדכן 
תדירות. 

ממצאים עיקריים |
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 Case Studies 
נבחרים מהעולם 
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CyberMentor

פתרון בעיות 
מהעולם האמיתי

מדינה
גרמניה

קהל היעד
תלמידות חטיבה ותיכון

משך/תדירות
תהליכי בעצימות נמוכה

ותק
החל משנת 2005

סוג ההתערבות
התנסות / השמה בתעשייה

תיאור ההתערבות

הצמדת מנחה אישית מהתעשייה	 

תקשורת קבועה עם התלמידה אחת לשבוע 	 
במשך שנה באופן מקוון 

חשיפה כמודל הצלחה מקצועי נשי 	 

שותפים

חברות עסקיות

מימון, התנדבות

תחושת מסוגלות ומוטיבציה לתחום

תוצאות

כוונה ללמוד במקצועות STEM - שיפור 	 
משמעותי ביכולת של בנות לדמיין את עצמן 

 STEM לומדות או עובדות במקצועות

הערכת ידע על STEM - שיפור בהערכה 	 
העצמית של בנות לגבי הידע שלהן על עבודות 

 STEM ומסלולי התקדמות במקצועות

הערכה עצמית - לגבי יכולת המשתתפות 	 
במקצועות STEM - לא השתנתה, לעומת 

הידרדרות שחלה בקרב בנות מקבוצת הביקורת

תפקיד התעשייה

מטרות עיקריות

מודלים לחיקוי 
והנעה

מיקוד 
באוכלוסיות 

בלתי מיוצגות

Case Studies  נבחרים מהעולם |
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Gateway to Industry Schools program

הלימה והטמעה 
בתוכנית 
הלימודים

מגוון שותפים 
מהתעשייה

תהליכי, ממושך 
וסקיילבילי

מדינה
אוסטרליה

קהל היעד
תלמידים תיכון. אזורים מוחלשים

משך/תדירות
תהליכי וממושך בעצימות גבוהה

ותק
החל משנת 2009

סוג ההתערבות
התנסות / השמה בתעשייה

תיאור ההתערבות

 תעשיות מציעות מגוון עשייה במשולב עם 
בתי הספר:

קורסים ייעודיים המגובשים יחד עם בתי הספר, 	 
ועוסקים בתחומי ידע הנדרשים להשתלבות בהן

ניסיון תעסוקתי במהלך לימודי התיכון	 

התמחויות, סיורים והכשרת מורים	 

שותפים

חברות עסקיות / ממשלה )משרד החינוך 
ומשרדים רלוונטיים לסקטור התעשייתי 

כספונסר(

ייעוץ בבניית קוריקולום, הזדמנויות 
התמחות

מצוינות, מסוגלות, מוטיבציה, מיומנויות 
עולם העבודה

תוצאות

ההתמחויות מהוות מסלולי לימודים בתיכון 	 

קיימים עשרה מסלולי התמחות עם עשרה 	 
סקטורים תעשייתיים שונים

 התלמידים מצהירים על עניין בלימודים, 	 
מעל ל-80% מביעים רצון לעסוק בתחום 

התמחותם בעתיד  

השתלבות הבוגרים בתעשייה הרלוונטית הינה 	 
בשיעורים ניכרים יותר מתלמידי בתי ספר 

שאינם בתוכנית

תפקיד התעשייה

מטרות עיקריות

פתרון בעיות 
מהעולם האמיתי

מיקוד 
באוכלוסיות 

בלתי מיוצגות

גורם ייעודי תמיכה מוסדית
לניהול התוכנית

Case Studies  נבחרים מהעולם |
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P-Tech 9-14 Schools

הלימה והטמעה 
בתוכנית 
הלימודים

תהליכי, ממושך 
וסקיילבילי

מדינה
החל בארצות הברית וכיום פועל במאות בי"ס 

ב-30 מדינות בעולם

קהל היעד
תלמידים. ט' ומעלה. אזורים מוחלשים

משך/תדירות
ממוסד, עצימות גבוהה

ותק
החל משנת 2011

סוג ההתערבות
פיתוח תשתית חינוכית ייעודית

תיאור ההתערבות

שותפות מלאה בין חברת טכנולוגיה לבית ספר, 	 
במטרה לשדרג בתי ספר קיימים מאוכלוסיות 

מוחלשות 

תוכנית שש שנתית: ט' עד שנתיים של לימודי 	 
הסמכה בתחומי הSTEM בקולג' קהילתי

הכשרה והתנסות מותאמת קריירה הכוללות 	 
תכנים דיסציפלינאריים, מנטורינג והתנסות 

קבועה בתעשייה )כמתמחים ובסיורים(. 
קדימות לבוגרי התכנית במיונים לעבודה

שותפים

חברות עסקיות / ממשלה / עמותה    
 IBM שהקימה

מימון )משותף( הקמת עמותה, התנדבות, 
התנסות, ייעוץ תוכן

מצוינות, מסוגלות, מוטיבציה, מיומנויות 
עולם העבודה

תוצאות

עליה משמעותית ביחידות קרדיט המבוססות 	 
 על יותר קורסים בתחומי STEM מוכווני 

)CTE( מקצוע

שיפור מוכנות לאקדמיה-עליה משמעותית 	 
באחוז התלמידים שעברו מבחן קבלה 

לאוניברסיטה כבר במהלך לימודי התיכון

תפקיד התעשייה

מטרות עיקריות

פתרון בעיות 
מהעולם האמיתי

מיקוד 
באוכלוסיות 

בלתי מיוצגות

מודלים לחיקוי 
והנעה

גורם ייעודי תמיכה מוסדית
לניהול התוכנית

Case Studies  נבחרים מהעולם |
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Professeurs en entreprise

פיתוח מקצועי 
של מורים

מגוון שותפים 
מהתעשייה

גורם ייעודי תמיכה מוסדית
לניהול התוכנית

רתימת מורים

מדינה
צרפת

קהל היעד
מורים

משך/תדירות
חד פעמי או סדרתי

ותק
החל משנת 2008

סוג ההתערבות
התנסות בתעשייה

תיאור ההתערבות

סיורים חד-יומיים לצוותי בתי ספר ב חברות 
מחקר וחדשנות, כחלק מהכשרת המורים 

השוטפת ובחסות משרד החינוך. 

שותפים

חברות עסקיות / ממשלה / עמותה 
שהקימה התעשייה

 אירוח מורים לסיורים 
והקמת קרן מארגנת

 

 חיבור ההוראה לעולם העבודה, 
מוטיבציה ועניין

תוצאות

מיושם בהיקף נרחב, מורי המדעים בצרפת 	 
משתתפים בתוכנית בכל שנה. 

הסיורים מוכחים כמגבירים את מודעות המורים 	 
לרלוונטיות החומר הדיסציפלינארי לעולם 

התעסוקה

הסיורים מהווים פלטפורמה ליצירת קשרים 	 
וחילופי רעיונות עם המארחים בתעשייה, 

המובילים לפעילות משותפת בהמשך

תפקיד התעשייה

מטרות עיקריות

Case Studies  נבחרים מהעולם |
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STEM insight / Enthuse Placements

הלימה והטמעה 
בתוכנית 
הלימודים

פיתוח מקצועי 
של מורים

פתרון בעיות 
מהעולם האמיתי

שותפות עם גוף 
מומחה פדגוגיה

גורם ייעודי תמיכה מוסדית
לניהול התוכנית

רתימת מורים

מדינה
בריטניה

קהל היעד
מורים. מכסות ומלגות לבי"ס מוחלשים

משך/תדירות
תהליכי קצר

סוג ההתערבותותק
התנסות / השמה בתעשייה

תיאור ההתערבות

התנסות מורים בתעשייה/אקדמיה למשך 5-10 	 
ימים. במימון העמותה

מנטור מטעם עמותה להמשך הנחייה מקוונת 	 
ליישום התכנים בהוראה

שותפים

חברות עסקיות / ממשלה / עמותה / 
אוניברסיטה

אירוח מורים ומימון

חיבור לתכנים ומיומנויות עולם העבודה, 
איכות הוראה ומוטיבציה 

תוצאות

שיפור בהבנה של תחום התמחותם של 	 
המורים, בביטחון ובהתלהבות 

שיפור בהבנת הזדמנויות קריירה בתחום ה	 
STEM וביכולתם המורים לספק לתלמידים 

עצה בנושא 

החוויות משמשות כדוגמאות בהוראה	 

תלמידי המורים המשתלמים נמצאו מודעים 	 
יותר לאפשרויות קריירה ב-STEM ודרכים 

לפתחן

תפקיד התעשייה

מטרות עיקריות

מיקוד 
באוכלוסיות 

בלתי מיוצגות

Case Studies  נבחרים מהעולם |
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The IgnitEd Summer Fellowships Program

הלימה והטמעה 
בתוכנית 
הלימודים

פיתוח מקצועי 
של מורים

פתרון בעיות 
מהעולם האמיתי

שותפות עם גוף 
מומחה פדגוגיה

תהליכי, ממושך 
וסקיילבילי

הפקה והפצה תמיכה מוסדית
של משאבי ידע

גורם ייעודי 
לניהול התוכנית

רתימת מורים

מדינה
ארה"ב

קהל היעד
מורים

משך/תדירות
תהליכי וממושך

ותק
מאז 1985

סוג ההתערבות
התנסות / השמה בתעשייה

תיאור ההתערבות

8 שבועות התמחות קיץ במשרה מלאה למורים 	 
ותיקים, בצמוד למנטור. 

במהלך שנה"ל נדרשים לפתח תוכנית הוראה/ 	 
לימוד עמיתים ליישום הידע בליווי והנחייה 

זוכים להסמכה כבוגרי התוכנית ולמילגה 	 
כספית. 

הוקמה ומאורגנת על ידי קונסורציום של חברות 	 
טכנולוגיה בסיליקון וואלי

שותפים

חברות עסקיות / עמותה / משרד החינוך/
אוניברסיטאות

אירוח מתמחים, תשלום מלגה

איכות הוראה, חיבורה לעולם העבודה, 
מיומנויות, מוטיבציה ועניין

תוצאות

הגברת המוטיבציה להוראה –שיעורי הנשירה 	 
בקרב בוגרי התוכנית נמוכים מהממוצע הארצי.

פיתוח מנהיגות בהוראה – שיעור ניכר 	 
מתקדמים לעמדות ניהול והנהגה במערכת 

החינוך

עלייה בביטחון ביכולתם המקצועית ובידע 	 
בתחומי STEM. השפעה חיובית על העניין של 

התלמידים במקצועות

תפקיד התעשייה

מטרות עיקריות

מיקוד 
באוכלוסיות 

בלתי מיוצגות

Case Studies  נבחרים מהעולם |
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STAR Science teacher and research program

הלימה והטמעה 
בתוכנית 
הלימודים

פיתוח מקצועי 
של מורים

פתרון בעיות 
מהעולם האמיתי

שותפות עם גוף 
מומחה פדגוגיה

תהליכי, ממושך 
וסקיילבילי

גורם ייעודי תמיכה מוסדית
לניהול התוכנית

רתימת מורים

מדינה
ארה"ב

קהל היעד
פרחי הוראה. מורים מתחילים

משך/תדירות
תהליכי וממושך

ותק
חסר מידע

סוג ההתערבות
התנסות / השמה בתעשייה

תיאור ההתערבות

התמחויות מחקריות ]אקדמיה או מו"פ עסקי[ 	 
למשך 9 שבועות מלאים בשכר בקיץ, כולל 

מנטור מוביל מהמחקר היישומי.  מיועד 
לסטודנטים להוראה או למדעים. 

במקביל, עוברים השתלמות )חצי יום פעם 	 
בשבוע(, על ידי מרצים/נציגי תעשייה, לשילוב 

 בין מחקר/יישום מדעי ויצירת זהות של 
"מורה-חוקר".

שותפים

חברות עסקיות / עמותה / אוניברסיטאות

מימון, ייעוץ תוכן והתנסות

מצוינות בהוראה, חיבורה לתכנים 
ומיומנויות עולם העבודה, מוטיבציה

תוצאות

 התוכנית נבחרה על ידי ארגון המחקר 
 לחינוך של האיחוד האירופי כאחת 

תפקיד התעשייהההתערבויות המיטביות

מטרות עיקריות

Case Studies  נבחרים מהעולם |
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Teachers in Industry

פיתוח מקצועי 
של מורים

פתרון בעיות 
מהעולם האמיתי

שותפות עם גוף 
מומחה פדגוגיה

תהליכי, ממושך 
וסקיילבילי

גורם ייעודי תמיכה מוסדית
לניהול התוכנית

רתימת מורים

מדינה
ארה"ב

קהל היעד
פרחי הוראה ומורים. אזורים מוחלשים

משך/תדירות
תהליכי וממושך בעצימות גבוהה

ותק
החל משנת 2009

סוג ההתערבות
התנסות / השמה בתעשייה

תיאור ההתערבות

השמה בתעשייה בתהליך ההכשרה האקדמית 	 
של מורים, בשני מסלולים: עבודה במהלך 

הקיץ ולימודים במהלך השנה, או הוראה 4 ימים 
בשבוע ויום לימודים אחד. 

המורים מקבלים שכר להתמחות הקיץ. 	 

הקורסים הינם מתקדמים פדגוגית ומותאמים 	 
לקוריקולום של מערכת החינוך.

למידה אונליין למורים רחוקים	 

שותפים

חברות עסקיות / אוניברסיטה/עמותות

אירוח סטודנטים להוראה בזמן 
ההתמחות )"מרוויחים" עובדים ללא 

תשלום לתקופת ההתמחות(

מצוינות בהוראה, חיבורה לתכנים 
ומיומנויות עולם העבודה, מוטיבציה

תוצאות

משך ההתמדה במקצוע עולה על זה של 	 
הממוצע הארצי 

מורים שמסיימים את התכנית מדווחים על 	 
תשוקה מחודשת להוראה

התכנית נבחרה ע"י מכון המחקר לחינוך של 	 
האיחוד האירופי כתוכנית מיטבית

תפקיד התעשייה

מטרות עיקריות

מגוון שותפים 
מהתעשייה

Case Studies  נבחרים מהעולם |
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 STEM Learning continuing professional
development (CPD) program

פיתוח מקצועי 
של מורים

פתרון בעיות 
מהעולם האמיתי

שותפות עם גוף 
מומחה פדגוגיה

מגוון שותפים 
מהתעשייה

הפקה והפצה 
של משאבי ידע

גורם ייעודי 
לניהול התוכנית

מדינה
בריטניה

קהל היעד
מורים. מיקוד בבי"ס מוחלשים

משך/תדירות
חד פעמי או סדרתי

ותק
חסר מידע

סוג ההתערבות
הכשרה מקצועית

תיאור ההתערבות

קורסי הכשרה למורי STEM, בפיתוח עמותה, 
 במגוון פורמטים – מרכז הכשרה, קורסים 

 און-ליין מוקלטים/לייב, סדנאות מותאמות 
לבתי ספר ספציפיים

שותפים

חברות עסקיות / עמותה / משרד החינוך

מימון, ייעוץ עם חברות מהתעשייה לגבי 
גיבוש תכנית והנחיית חלק ממקורות הידע

מצוינות בהוראה, חיבורה לתכנים 
ומיומנויות עולם העבודה, מוטיבציה

תוצאות

לקורסים השפעה משמעותית על המורים עם 	 
סיומם, והן השפעה עקיפה על התלמידים. 

לקורסים השפעה משמעותית במונחי הישגי 	 
התלמידים, ושיעור התלמידים המתמידים 

ברמות הגבוהות ביותר במקצועות

תפקיד התעשייה

מטרות עיקריות

מיקוד 
באוכלוסיות 

בלתי מיוצגות

Case Studies  נבחרים מהעולם |
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STEM Professionals in Schools

הלימה והטמעה 
בתוכנית 
הלימודים

פיתוח מקצועי 
של מורים

פתרון בעיות 
מהעולם האמיתי

תהליכי, ממושך 
וסקיילבילי

הפקה והפצה תמיכה מוסדית
של משאבי ידע

מדינה
אוסטרליה

קהל היעד
מורים. 30% מאזורים מוחלשים

משך/תדירות
תהליכי וממושך בעצימות נמוכה

ותק
החל משנת 2007

סוג ההתערבות
הכשרה מקצועית

תיאור ההתערבות

יוזמת משרד החינוך האוסטרלי ומנוהלת על ידי 	 
סוכנות המדע המרכזית.

 	  STEMהתכנית משדכת מומחים מתחומי ה
למורים לטובת מנטורינג מבוסס פגישות )פעמיים 

בשנה(, תקשורת במייל וטלפון לאורך שנה. 

התכנית גמישה ו'נתפרת' בהתאם לצרכים 	 
מקומיים – ייעוץ בענייני בניית סילבוס, גיבוש 

מגמות טכנולוגיות ייעודיות, ארגון אירועים 
קהילתיים חד פעמיים, ועוד...

שותפים

חברות עסקיות / ממשלה

מנטורינג, ייעוץ, פעילויות שיא, הקצאת 
שעות עבודה למנטור

הגברת עניין במקצועות, מודעות 
תעסוקתית והישגי תלמידים, מצוינות 

בהוראה, חיבורה לתכנים ומיומנויות עולם 
העבודה, מוטיבציה

תוצאות

השפעה חיובית של התוכנית על ההתפתחות 	 
המקצועית של המורים ועל הידוק קשרי 

ביה"ס-קהילה.

הובלת התוכנית על ידי ארגון ממשלתי מוכר 	 
ובעל תדמית מקצועית יוצרת ביקוש רב 

בקרב מתנדבים ובתי ספר.

חולשה שאותרה בתוכנית: העדר הבנייה ברורה 	 
ומעורבות שוטפת של ארגון מנהל בשותפות 

מביאה לחוסר יעילות ופגיעה באימפקט. 

שת"פ ישיר בין מורה למתנדב ללא מעורבות 	 
ביה"ס/הנהלה מביאה לקשרים לא עקביים.

תפקיד התעשייה

מטרות עיקריות

מיקוד 
באוכלוסיות 

בלתי מיוצגות

Case Studies  נבחרים מהעולם |
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TechMath

הלימה והטמעה 
בתוכנית 
הלימודים

פיתוח מקצועי 
של מורים

פתרון בעיות 
מהעולם האמיתי

שותפות עם גוף 
מומחה פדגוגיה

מגוון שותפים 
מהתעשייה

תהליכי, ממושך 
וסקיילבילי

הפקה והפצה תמיכה מוסדית
של משאבי ידע

גורם ייעודי 
לניהול התוכנית

רתימת מורים

מדינה
צפון קרוליינה, ארה"ב

קהל היעד
מורים ותלמידי תיכון באזורים מוחלשים

משך/תדירות
תהליכי וממושך בעצימות גבוהה

ותק
מ-2006

סוג ההתערבות
הכשרה מקצועית והוראה אינטראקטיבית

תיאור ההתערבות

הכשרה למורים ותלמידים - סדנאות לפיתוח 
מודלים לפתרון בעיות STEM מעולם העבודה 

על ידי מנחים מהאקדמיה ושותפים מהתעשייה. 
 התוצר: חומרי לימוד איכותיים שיוטמעו 

|בבתי הספר

שותפים

חברות עסקיות / אוניברסיטה וארגונים 
להשתלמויות מורים/ הקרן הלאומית 

למדעים/עמותה

ייעוץ תוכן, העברת הכשרות, אירוח סיורים

מצוינות בהוראה, חיבורה לתכנים 
ומיומנויות עולם העבודה, מוטיבציה

תוצאות

התוכנית סייעה לפיתוחם המקצועי של המורים: 
הבנת הרלוונטיות של חומר הלימוד לפתרון 

בעיות בעולם האמיתי ולמסלולי קריירה, פיתוח 
קשרים למימוש בהוראה השוטפת, שיפור 

השימוש בטכנולוגיות בהוראה

 

תפקיד התעשייה

מטרות עיקריות

Case Studies  נבחרים מהעולם |
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Eerst de klas (First in the classroom)

פיתוח מקצועי 
של מורים

פתרון בעיות 
מהעולם האמיתי

שותפות עם גוף 
מומחה פדגוגיה

מגוון שותפים 
מהתעשייה

תהליכי, ממושך 
וסקיילבילי

גורם ייעודי תמיכה מוסדית
לניהול התוכנית

רתימת מורים

מדינה
הולנד

קהל היעד
פרחי הוראה

משך/תדירות
תהליכי וממושך בעצימות גבוהה

ותק
החל משנת 2009

סוג ההתערבות
הכשרה מקצועית

תיאור ההתערבות

סטודנטים מצטיינים ל- STEM  משתלבים במשך 
שנתיים בהוראה בבתי ספר טרם השתלבות 

 ,STEM  בעולם התעשייה. הם מוסמכים להוראת
ועובדים 3-4 ימים בשבוע בבתי ספר. יום בשבוע 
עוברים תוכנית מנהיגות עסקית - זוכים לפיתוח 

מקצועי הן להוראה והן לעסקים. 

שותפים

 חברות עסקיות / אוניברסיטה /
משרד החינוך

 העברת סדנאות הכשרה
תמיכה בתכנון פרויקט עסקי/מורים 

מצוינות בהוראה, חיבורה לתכנים 
ומיומנויות עולם העבודה, מוטיבציה

תוצאות

נבחרה כאחת התוכניות המבטיחות באירופה 
להכשרת מורים 

תפקיד התעשייה

מטרות עיקריות

הלימה והטמעה 
בתוכנית 
הלימודים

Case Studies  נבחרים מהעולם |
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Transition to Teaching Program

פיתוח מקצועי 
של מורים

שותפות עם גוף 
מומחה פדגוגיה

תהליכי, ממושך 
וסקיילבילי

רתימת מורים

מדינה
ארה"ב

קהל היעד
מורים

משך/תדירות
תהליכי וממושך בעצימות גבוהה

ותק
החל משנת 2006

סוג ההתערבות
הכשרה מקצועית

תיאור ההתערבות

הסבה מקצועית להוראה לעובדים וותיקים 	 
בחברת IBM. מימון של עד 15 אלף דולר לכל 

משתתף בתוכנית עבור לימודי תעודת הוראה. 

העובדים ממשיכים לעבוד בחברה במשך 	 
התקופה )חלק מהקורסים אונליין ובערב(. 

התוכנית משולבת באגף תרומה לקהילה של 
IBM אך גם מהווה תמריץ לעובדים כחלק 

מהפיתוח המקצועי והאישי המוצע בחברה.

שותפים

 חברות עסקיות / אוניברסיטה /
משרד החינוך

מימון , תכנון תוכנית לימודים ותמיכה 
שוטפת במתלמדים

תרומה למחסור במורים מצטיינים 
בתחום, מצוינות בהוראה

תוצאות

רוב מוחלט מהבוגרים התקבלו למשרות הוראה 	 
בעקבות התוכנית.

בוגרים המשולבים בהוראה מעידים על 	 
תפקיד התעשייההתרומה האישית והחברתית הנובעת ממנה. 

מטרות עיקריות

Case Studies  נבחרים מהעולם |



24

The American Diploma Project (ADP)

הלימה והטמעה 
בתוכנית 
הלימודים

מגוון שותפים 
מהתעשייה

תהליכי, ממושך 
וסקיילבילי

הפקה והפצה תמיכה מוסדית
של משאבי ידע

גורם ייעודי 
לניהול התוכנית

מדינה
ארה"ב

קהל היעד
מורים

משך/תדירות
ממוסד

ותק
החל משנת 1996

סוג ההתערבות
פיתוח תשתית חינוכית ייעודית

תיאור ההתערבות

עמותה, שנוסדה על ידי שותפות בין אנשי 	 
ממשל ובכירים בתעשייה, מבצעת מחקר 

ופיתוח כדי לסייע בקידום מדיניות מבוססת 
נתונים להוראת ה-STEM באופן שיקדם מוכנות 

לאקדמיה ולקריירה. 

העמותה מגבשת צוותי חשיבה לניסוח 	 
סילבוסים למקצועות stem  אשר יהיו מחוברים 

ובהלימה עם צרכי עולם העבודה המשתנה. 
בצוותי החשיבה נציגים מכלל המגזרים 

ומ'השטח החינוכי'.

שותפים

חברות עסקיות / אוניברסיטה /משרד 
החינוך / עמותה

לקיחת חלק בוועדת ייעוץ לבית הספר 
בגיבוש תכנית לימודים

חיבור תוכנית הלימודים לתכנים 
ומיומנויות הנדרשים בעולם העבודה 

המשתנה ושיפור הישגי התלמידים

תוצאות

תוכניות וכלים שפיתחה העמותה מיושמים 
ב-85% מבתי הספר הציבוריים בארה"ב, 

ומגבירים מחויבות לסטנדרטים אחידים וגבוהים 
בלימודי הSTEM, מדיניות חינוך מבוססת מדידה 

ומחוברת לצרכי עולם העבודה
תפקיד התעשייה

מטרות עיקריות

שותפות עם גוף 
מומחה פדגוגיה

Case Studies  נבחרים מהעולם |
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פתרון בעיות 
מהעולם האמיתי

ENTHUSE Partnerships

פיתוח מקצועי 
של מורים

תהליכי, ממושך 
וסקיילבילי

גורם ייעודי תמיכה מוסדית
לניהול התוכנית

רתימת מורים

מדינה
בריטניה. מאות בתי ספר

קהל היעד
משולב מורים ותלמידים . מיקוד בבי"ס מאזורים מוחלשים

משך/תדירות
תהליכי וממושך

סוג ההתערבותותק
הכשרה מקצועית והתנסות 

תיאור ההתערבות

תכנית הוליסטית בת שנתיים הכוללת הכשרת 	 
מורים )בתעשייה/באקדמיה(, מפגשי מתנדבים 

מהתעשייה עם תלמידים, והפעלת מועדוני 
STEM לפעילות חווייתית לתלמידים. 

התוכנית מתבססת על שותפות בין 6-10 	 
בתי ספר בכל תוכנית תוך מיקוד באיזורים 

מוחלשים בשותפות עם משרד החינוך.

ENTHUSE Partnerships for schools and colleges | STEM :2020 דו"ח מורחב תוכנית
STEM Learning - Impact Report 2021 )Digital(.pdf :2021  דו"ח התוכנית

שותפים

חברות עסקיות / אוניברסיטה /משרד 
החינוך / עמותה

מתן מסגרת להתמחות בתעשייה, מימון 
ואספקת מתנדבים

מצוינות בהוראה, חיבורה לתכנים 
ומיומנויות עולם העבודה, מוטיבציה

תוצאות

התכנית מביאה לשיפור בהישגי תלמידים, 	 
להגברת תחושת המסוגלות ומוטיבציה לקריירה 

בSTEM, הגברת עניין ומודעות למסלולי 
קריירה בSTEM. גידול בשליש בתלמידים 

שבחרו להרחיב לימודי מדעי המחשב.

התכנית עוד הביאה להגברת הבטחון של 	 
המורים בחיבור הידע לעולם העבודה וביכולת 

 STEM לשלב פעילויות להעשרת לימודי ה
בלמידה. 

תפקיד התעשייה

מטרות עיקריות

מודלים לחיקוי 
והנעה

מיקוד 
באוכלוסיות 

בלתי מיוצגות

Case Studies  נבחרים מהעולם |
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להרחבה, קראו עוד על יוזמת TOP15 באתר שיתופים: 

ניתן גם לפנות אל צוות היוזמה:

pazit.h@sheatufim.org.il פזית הוכמן 

tal.y@sheatufim.org.il טל ילון 

emebet@sheatufim.org.il אמבת דוד 

yasmin.b@sheatufim.org.il יסמין באבאטונדי  

yafit.m@sheatufim.org.il יפית מיכאלי  




