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מסמך זה הוא תוצר תהליך עבודה שהתרחש במהלך שנת תשע"ח, בהשתתפות 
ארגוני המגזר השלישי השותפים ליוזמת 5פי2 להרחבת מעגל המצוינות במתמטיקה, 
פיסיקה, כימיה וטכנולוגיה. מטרתו, לרכז ולהציג את הערך הייחודי של המגזר 

השלישי במסגרת המאמץ לקידום חינוך STEM בישראל על פי יעדי היוזמה.  

מסמך זה, כמו גם תהליך העבודה שהוביל אליו, נשען על התובנה כי יכולת היוזמה 
לעשות שינוי מערכתי משמעותי לטווח הארוך, טמונה במימוש הפוטנציאל של 
המומחיות והייחודיות של כל אחד מהמגזרים: ציבורי, עסקי, וחברתי, וביצירת 

ממשק משלים ואפקטיבי ביניהם.
 

אנו מאמינים כי גיבוש וחידוד מסרים משותפים של כלל ארגוני המגזר השלישי, 
זיקוק הערך המוסף הייחודי שלהם, וקידום תיאום ופעולה משותפת, יחזקו את 

יכולתם לפעול באופן מיטבי במסגרת המהלך הרב-מגזרי. 

המסמך מגדיר וממקד מסרים בשלוש רמות:

חזקות המגזר השלישי, הרלוונטיות לפעולה במהלך המשותף.	 
התפיסות המקצועיות של ארגוני המגזר השלישי ביחס לקידום מצוינות 	 

.STEM בחינוך
התפיסות המקצועיות של ארגוני המגזר השלישי ביחס לקידום מצוינות 	 

בחינוך כחלק מקידום שוויון הזדמנויות בפריפריה.

חוזקות המגזר השלישי הרלוונטיות 
לפעולה במהלך המשותף

חוזקות בהיבט תכני / מקצועי

פועלים מתוך מיקוד חברתי וערכי: ייעוד ארגוני המגזר השלישי הוא קידום 
השפעה חברתית. בארגוני המגזר השלישי מתקיים תדיר שיח ערכי מתוך 
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תחושת שליחות ומחויבות לקידום מטרות חברתיות רחבות. ארגוני המגזר 
השלישי מחזיקים ומקדמים תפיסות חברתיות של שוויון הזדמנויות וצמצום 
פערים, ופיתחו מודלים חברתיים מגוונים בפריפריה הגאוגרפית והחברתית 

בישראל. 

הכרות וניסיון עם קהלי היעד: לארגוני המגזר השלישי היכרות עמוקה וניסיון 
רב בעבודה עם קהלי יעד מגוונים מקרב המגזרים והקהילות השונות בחברה 
הישראלית. ניסיון זה יכול לסייע בתהליכי יישום מדיניות ובחיבור בין רמת 

המטה לשטח, וכן בעבודה מותאמת ברמת היישוב. 

מקצועיות: לארגוני המגזר השלישי מקצועיות מבוססת ורבת שנים, אשר באה 
לידי ביטוי בהתמחות ובהתמקצעות ממוקדת, כל אחד בתחומו. מקצועיות 
זו באה לידי ביטוי באנשי צוות מנוסים ומומחים בתחומם, ובידע ארגוני 
מבוסס ומעמיק אשר נצבר ופותח לאורך שנים באמצעות למידה, פיתוח 
עצמי ושיתופי פעולה בארץ ובעולם, תכנון והובלה של תכניות בארץ, איסוף 

נתונים ומשוב ועוד.
 

חיבור בין אקדמיה לשטח: בקרב ארגוני המגזר השלישי מצויים מכוני מחקר 
ומוזיאונים שעוסקים באיסוף מידע עדכני מהאקדמיה וממוסדות מקבילים 
בעולם. לארגונים אלו תפקיד מרכזי בפיתוח ובשכלול שיטות הלימוד, הידע, 

.STEM והמיומנות בחינוך
 

פיתוח מודלים מגוונים: המגזר השלישי מאופיין במגוון ובשונות בין הארגונים, 
ובכך עוצמתו. כל ארגון מפתח מודל עבודה ממוקד ופרקטי, על בסיס תפיסות 
עולם וידע מצטבר מהארץ ומהעולם. המודלים מחברים בין ידע תיאורטי 
ואקדמי לעשייה בשטח, ומייצרים מגוון של מענים מותאמי קהילה, צורך 

ותפיסת עולם.

חוזקות בהיבט מבני / ארגוני

תכלול, רישות והובלת שותפויות: יצירת שיתופי פעולה נמצאים בליבת העשייה 
של ארגוני מגזר שלישי, המפתחים ומפעילים תכניות בשיתוף פעולה עם משרדי 
ממשלה. לפיכך, ארגונים מתחום החינוך הפועלים בשטח, משמשים במקרים רבים 
כגשר וכצומת ליצירת שותפויות בין משרדי הממשלה, הרשויות המקומיות, רשתות 
החינוך, בתי הספר ומסגרות החינוך הבלתי פורמאליות. ארגוני המגזר השלישי, 
אם כך, הינם מרושתים ובעלי ניסיון ומיומנויות ביצירת חיבורים ושיתופי פעולה 

לקידום מטרות חברתיות.  

דינמיות וגמישות: לארגוני המגזר השלישי יש יכולת ארגונית להתגמש ולייצר 
במהירות תהליכי עבודה ופעילויות, בהתאם לצרכים ולמדיניות. גמישות זו מאפשרת 
לארגוני המגזר לשמש כמעבדה לבחינת מהלכים חדשניים וניסיוניים בתחום חינוך 

STEM-ה

חזקות אלו מגדירות את הערך המוסף של ארגוני המגזר השלישי במסגרת 
מהלכי היוזמה. הנכחת חזקות אלו ויישומן במסגרת תהליכי החשיבה והפעולות 
.STEM המתבצעות במסגרת היוזמה הם נדבך מהותי לצורך קידום מצוינות בחינוך

תפיסות מקצועיות של ארגוני המגזר 
 STEM השלישי לקידום מצוינות בחינוך

חינוך STEM מקדם ידע ומיומנויות קריטיות לאזרחי העתיד: אנשים שמקבלים 
החלטות באופן מושכל הם בעלי יכולות ניתוח וביקורת, הבנת תהליכים, ופתרון 
בעיות. יכולות אלו יהיו רלוונטיות לכל תפקיד או מקצוע שירכשו בעתיד. תחומי 
ה-STEM  מהווים כלי מרכזי לפיתוח תהליכי חשיבה ומיומנויות ברמה גבוהה 
בקרב ילדים ובני נוער. הואיל ואין ידיעה ברורה מה יהיו בדיוק מקצועות העתיד, 
ומאידך   דיגיטציה וטכנולוגיה תופסות מקום משמעותי במקצועות רבים ומגוונים, 
נראה כי אוריינות וידע בתחומי ה-STEM, הופכים למצרך קריטי ביחס לשוק 

העבודה העתידי.
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בין מצוינות להצטיינות: מצוינות היא ערך חשוב שעיקריו התקדמות ושיפור 
מתמידים, ושאיפה לעבר המיטבי. כיום ניכר שעבור חלקים באוכלוסייה המילה 
מצוינות והשאיפה להכפלת 5 יחידות מתמטיקה יצרו אנטגוניזם, ותורגמו כאמירה 
לגבי ההצטיינות והציונים כערכים מרכזיים. יש צורך לחדד במסר ובמדידה את 

השאיפה למצוינות כפי שהוגדרה ביוזמה.
 

הון מדעי הוא נכס נדרש בתרמיל הכלים של תלמידים, מורים והורים: הון מדעי 
מורכב מחשיפה גבוהה למדע, הבנה וידע בנושאי מדעיים, ענין ותשוקה למדע, 
הבנת רלוונטיות המדע לחיי היומיום, והכרות עם דמויות מתחומי המדע המהוות 
מודל לחיקוי והזדהות. הון מדעי מבוסס מאפשר לאוחזים בו להרגיש בנוח 
בסיטואציות יומיומיות בעלות הקשרים מדעיים )כתבות, מוזיאונים, טיול בטבע 
או ביקור במרפאה( ומהווה את הנדבך הראשון לצורך התקדמות בטוחה בחינוך 

 .STEM

שינוי התפיסה ש – STEM זה לגאונים בלבד: מקצועות העתיד אינם ידועים אבל 
סביר להניח שידרשו מיומנויות STEM גם למי שאינם מהנדסים או מדענים. יש 
צורך בשינוי סטיגמה שמקצועות ה- STEM נועדו ל"גאונים" בלבד. התהליך צריך 
לחתור לשינוי הסטיגמה ולראות בכך מיומנות רלוונטית לכל אדם )בוודאי בשלבי 

בית ספר(. 

נדרשת מדידה חדשנית של חינוך למצוינות ב STEM: המדידה צריכה להיות לא רק 
על הישגיות. המדדים צריכים להיות כוח מניע ומושך למעלה של כל המערכת ולא 
כמקור לפיצול וויתור על אוכלוסיות מסוימות. נדרשת חדשנות במדידה העוסקת 

באופן מובהק במצוינות ולא בהישגים. 

בכל הנושאים הנ"ל לארגוני המגזר השלישי יש מומחיות, ידע, ניסיון מחקרי, 
מודלים חברתיים ופדגוגיה, המקדמים תפיסות מקצועיות אלה במערכות החינוך 
הפורמאליות והבלתי-פורמאלית. מינוף של מומחיות זו באופן מערכתי יקדם 

 .STEM מצוינות בחינוך

הפוטנציאל של ארגוני המגזר השלישי 
לקידום מצוינות בחינוך STEM כחלק 
מקידום שוויון הזדמנויות בפריפריה

סלילת הדרך ולא הסללה: מקצועות ה-STEM  חיוניים לתעסוקת העתיד ומהווים 
מקפצה למוביליות חברתית. הן נקודת המבט המוסרית, הדוגלת במתן הזדמנות 
שווה לכל ילד וילדה, והן נקודת המבט הכלכלית, המבקשת לשמור על חוסנה של 
מדינת ישראל, מחייבות את ההימנעות מתהליכי הסללה המגדילים את הפערים 
החברתיים ומחזקים את התפיסה שמסלולי ה-STEM מתאימים רק לפלח מצומצם 
ונבחר מקרב התלמידים. יש להקפיד על כך שגם ההפניה למסגרות שמטרתן לתת 
מענה מקדם לתלמידים שרוצים ומפגינים יכולות גבוהות, והפעלת המסגרות הללו 
לצורך פיתוח וקידום מצוינות, תתבצענה תוך מתן הזדמנות שווה ואפשרויות 

מותאמות לאוכלוסיות השונות. 

הצמחת מודלים לחיקוי ברמה המקומית: מנוף מרכזי לקידום מצוינות בפריפריה 
היא השקעה בפיתוח מודלים לחיקוי מהקהילה המקומית. לכן, יש לאגם משאבים 
ולייצר השקעה רבה באנשים מקומיים, גם אם מעטים, על מנת שיצליחו וימשיכו 

לייצר אדוות בקהילה ומעגלים רחבים של השפעה.

שימוש בנכסים מקומיים בפריפריה: בפריפריה קיימים נכסים מקומיים משמעותיים: 
מוסדות עוגן של מחקר, תעשייה, ואוצרות טבע. יש לחבר עשייה חינוכית למוסדות 
עוגן מקומיים אלה, ולמנף תפיסת עולם של חיבור לקהילה המקומית. פעילות זו 
מחזקת את גאוות המקום ומקרבת את התלמידים לתמונת עתיד רלוונטית עבורם.
חיזוק הסביבה הרחבה של הילדים, ולא רק את הילדים עצמם: ניסיון העבר 
מלמד כי מיקוד בילדים עצמם ורק בהם, מביא לקידום של מתי מעט, תוך ניתוק 
ומעבר במהלך לימודיהם או בשלבי התעסוקה, מיישובי המקור אל עבר המרכז. 
על מנת לייצר שינוי רחב ואדוותי בפריפריה החברתית גיאוגרפית בישראל, 
נדרש לקדם פעולות תומכות בערוצים משלימים – קהילה, הורים, אקדמיה,                         

בתי הספר, ותעסוקה. 
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חשיפה מגיל צעיר ולאורך זמן: קידום מצוינות בחינוך STEM הוא תהליך נדבכי. 
 ,STEM-על מנת לגשר על פערים בהון מדעי, להטמיע תמונת עתיד בתחומי ה
ולייצר בטחון ומסוגלות עצמית הנדרשים לצורך מניעת נשירה ופיתוח מצוינות, 

נדרשת חשיפה לתחומי STEM מגיל צעיר ולאור זמן. 

בכל הנושאים הנ"ל לארגוני המגזר השלישי יש מומחיות, ידע, ניסיון מחקרי, 
מודלים חברתיים ופדגוגיה, המקדמים תפיסות מקצועיות אלה במערכות החינוך 
הפורמאליות והבלתי-פורמאלית. מינוף של מומחיות זו באופן מערכתי יקדם 
מצוינות בחינוך STEM תוך שמירה וקידום שוויון הזדמנויות לפריפריה החברתית-

גיאוגרפית בישראל.

הישגי המגזר השלישי ביוזמת 5פי2 

* הרחבת מעגל שיתופי הפעולה ועבודה בין ארגונים       
באותו שדה במגזר השלישי.

* הובלה משמעותית בדיונים ובתהליכי קבלת החלטות    
להבנת הבעיה המערכתית.

* הובלת מצוינות בתחומי ה-STEM בפריפריה.

* הצגת הערך המוסף הייחודי של המגזר השלישי בעבודה 
אפקטיבית עם בנות.

* קידום מצוינות STEM - בתהליך עבודה משותף עם 
קואליציית העסקים. 

* קידום מצוינות ב-STEM החל מגילאים צעירים יותר - 
לארגוני המגזר השלישי השפעה על המיקוד האסטרטגי      

של היוזמה בחטיבת הביניים, לצד תפקיד מוביל וקידום  
השיח בנושא. 

המסמך נוסח ונערך על ידי חברי צוות התכנון של תהליך המגזר השלישי ביוזמת 
5פי2 ותוקף על ידי כלל נציגי ארגוני המגזר השלישי. 

חברי צוות התכנון

אבי פולג, המרכז הישראלי למצוינות
אודיאה דורי, כל ישראל חברים

אורלי לכיש-זלאיט, מכון דוידסון
אורנית בן-ישר, מחשבה טובה

אלי דרור, אופנים

מירית ליכט, עתידים
נמרוד דותן, חינוך לפסגות

מיה הלוי, מוזיאון המדע ע"ש
בלומפילד ירושלים
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