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סדר יום
הכרות ומטרות המפגש

חיבור לתהליך העבודה של הגדרת המשימה עד כה

הגדרת בעיה, תיקוף חסמים: בקבוצות

מנופים–דיון משותף 

סיכום ומבט למפגש הבא







קבוצות עבודה במהלך משותף

 המשותףהמאמץ הובלת
 אסטרטגי  מצפן
מאיץ הטמעה

דיוק הסוגיה  
המרכזית על בסיס  

ידע נוסף

גיבוש אסטרטגיות  
פעולה

שמירה על 
תקשורת רציפה  

עם הקבוצות  
הנוספות וועדת 

ההיגוי  

שגרירים של  
מומחי  –הנושא 

הידע וסוכני שינוי  

סימון הצלחות  
מהירות

בניית אמון וחיזוק  
הקשרים בין 

משתתפי הקבוצה

משימות מרכזיות תפקידים



1מפגש 
הגדרת הבעיה והסכמה 
תשתית לגיבוש משימה

2מפגש 
מדדים הגדרת 

ניסוח משימה  

3מפגש 
גיבוש אסטרטגיה
המלצות לפעולה
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תהליך העבודה



פתיחות מחשבתית

הבחנה בין נתונים  : דיוק
לבין דעות ועמדות

משותפת ותהליך  למידה
חיפוש ובירור  של 

הקשבהמרחב של 

חשיבה מורכבת  :העמקה
ורבת ממדים

נוכחות מלאה כדי  :  מחויבות
להבטיח תוצאות בעלות ערך 

והמדינה בראש  טובת החברה 
סדר העדיפויות  

קבלת :דרך משותפת
החלטות בהסכמה

תפיסת העבודה  

5

6

7

8

1

2

3

4



תפקיד וארגון, שם

...  חשוב לי להיות בקבוצת העבודה משום ש



:  המשימה

להיות הקבוצה הראשונה שמוצאת
מכנים משותפים בין החברים8



:  המשימה

להיות הקבוצה הראשונה שמוצאת
מכנים משותפים בין החברים  3

 STEMבעולמות המצוינות ב



חזון היוזמה





ל"יח5ב מספר הנבחנים 

18,340

12,350

10,880



מרכיבי המשימה המחודשת

חשיבה חישובית+ מיומנויות מקדמות מצוינות 

STEM-יישום באמצעות מקצועות ה

פתיחת חסמים לתלמידי התיכון+ ב "תלמידי חט

ואוכלוסיות יחודיותדגש על פריפריה –יישום בכלל הארץ 

?מה

?איך

?מי

?איפה





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  
והארוךהקצר מערכתי בטווח 

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
עבודה  מפגשי קבוצת 

לגיבוש מצע

2020יוני 
מפגש רשת  

שותפים

5.5
ועדת  
היגוי

-מחקר יישומי 
מיומנויות



STEM-מיומנויות שמפגינים מצוינים ב

הדחיפות חיזוק מידת 
מיומנויות כגורם  של 

קריטי בהצלחת  
היעדר  . מערכות

בעיה  -מיומנויות 
משמעותית

,החישוביתהחשיבה 
המכילה בתוכה יכולת  

אנליטית וכישורים  
סומנה כאבן , לוגיים

יסוד של כל מה 
-שנמצא בעולמות ה

STEM

-מיומנות עבודת הצוות 
רחב של  מכלילה מספר 

מהווה  . נדרשותמיומנויות 
אפקטיבית  פלטפורמה 

לעבודה על כל מיומנויות  
דרך ערך  , 21-המאה ה

.  הציוותיתהמצוינות 

התהליךמטרת

מיומנויותשלבהקשר(מתקדמתותעשיהבצבאטכנולוגיותאיכותיחידות,אקדמיה)השטחצרכיאתלהבין

.החינוךבמערכתהמיומנויותלימודלגביראשוניתהמלצהולגבש,STEM-במצויניםשמפגינים



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  
והארוךהקצר מערכתי בטווח 

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
עבודה  מפגשי קבוצת 

לגיבוש מצע

2020יוני 
מפגש רשת  

שותפים

5.5
ועדת  
היגוי

-מחקר יישומי 
מיומנויות



שינויים ברמה  
המערכתית
Systems 
Change

היעד  בקהלי שינויים 
Population level 

Impact

שינוי מערכתי



חזון ויעוד  
רצוי

ואיסוףפירוק 
זיקוק רכיבי  

המערכת

חידוד הבעיה 
על ידי קשרים  

בין הרכיבים

הבעיה למול 
החזון והיעוד

חשיבה מערכתית לפתרון בעיות מערכתיותתהליך 

ניסוח  
המושגים 

והבנת  
המשתני

ם

4
המרכיבים

דיוק 
הבעיה  
והסכמה



טיוטה לתיקוף*

חסמים משפיעים על הבעיה



חזון ויעוד  
רצוי

ואיסוףפירוק 
זיקוק רכיבי  

המערכת

חידוד הבעיה 
על ידי קשרים  

בין הרכיבים

הבעיה למול 
החזון והיעוד

חשיבה מערכתית לפתרון בעיות מערכתיותתהליך 

ניסוח  
המושגים 

והבנת  
המשתני

ם

4
המרכיבים

דיוק 
הבעיה  
והסכמה



מדינת ישראל הקימה וועדה לאומית לבחירת 
2030הקריטיות לישראל הבעיות 

הרכיבים4היוזמה קבלה הזדמנות להציג את הבעיה המכילה את 

לסמן את ההשלכות המרכזיות ואת  , עליכם להגדיר את הבעיה:המשימה
בסוגיההמשבר הצפוי בהעדר טיפול 

*בחרו נציג שיופיע מול הועדה עם התוצר הסופי*



ישראל הקימה וועדה לאומית מדינת 
2030הקריטיות לישראל לבחירת הבעיות 

הרכיבים4הזדמנות להציג את הבעיה המכילה את קבלה היוזמה 

לסמן את ההשלכות המרכזיות  , עליכם להגדיר את הבעיה:המשימה
בסוגיההמשבר הצפוי בהעדר טיפול ואת 

:שלבי העבודה בקבוצה
בחרו מוביל לדיון ונציג שיופיע מול הועדה עם התוצר הסופי1.
-המצטבר חשבו וענו הרכיבים הידע והניסיון , החסמים, המידע לרשותכםלאור 2.

?  האם יש כאן בעיה. א
?אז מה הבעיה-אם כן . ב

?  ההשלכות של המצב הקייםמה •
?  כואב לנו/יכאבאיפה •
?  תוצאות פיזה משקפות את הכאב הזההאם •
?האם ניתן להתייחס לבעיה בטווחי זמן שונים •
?  ציבורימגזר /חברתי מגזר / נקודות המבט של התעשייהמהן •
?הבעיה ואפיונהכלל חברי הקבוצה מסכימים על עומק האם •
?  מה מאפיין את המשבר הצפוי בהיעדר עיסוק וטיפול בבעיה•



וועדה לאומית לבחירת  
2030הבעיות הקריטיות לישראל 

-שלב הצגת הבעיות-



הפוטנציאלבעלימהותייםמרכיביםעלהמשפיעהממוקדתפעולההואמנוף
.רצויהעתידלתמונתעדרלוונטייםמעגליםעללהשפיעביותרהגבוה

: מנוף 1.

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

: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•

?מנוףמהו 



מנופים

o מדד ישראלי מוסכם לצד יצירת ל "הבינבמבחן פיזה הצלחה של ישראל

שניםבו לאורך והצלחה "( 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  



-הביאו למפגש הבא 

מחשבות והצעות למדדים קיימים  •
כיוונים למדדים שעלינו לפתח•



-לסיכום המפגש 
?אני לוקח מהדיון היוםמה 

?מה חשוב לי שיקרה כאן בהמשך



הנחת עבודה
יפגינו שימוש בחשיבה , ככל שילדי ומורי חטיבת הביניים בישראל

כך , טכנולוגי–חישובית ובמיומנויות המקדמות מצוינות בחינוך המדעי 
יגברו משמעותית סיכויי הצלחתם בעולם התעסוקה העתידי  



תמונת ההצלחה של הקומה השנייה
יפגינו שימוש בחשיבה חישובית , ילדי ומורי חטיבת הביניים בישראל

כך שיגברו  , טכנולוגי–ובמיומנויות המקדמות מצוינות בחינוך המדעי 
משמעותית סיכויי הצלחתם בעולם התעסוקה העתידי תוך הוגנות בחינוך

(מדד יגובש בהמשך התהליך)**


