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סדר יום
פתיחה והכרות מחודשת

חיבור לתהליך עבודת הקבוצה

עבודה על מדדים

מדד וחיבור למשימה–דיון משותף 

סיכום ומבט למפגש הבא



תפקיד וארגון, שם

י על חוויה שבה נמדדת ביחס  /ספר
ים או ביחס לעצמך בחייך האישיים  /לאחר

והמקצועיים



1מפגש 
הגדרת הבעיה והסכמה 
תשתית לגיבוש משימה

2מפגש 
הגדרת מדדים 
ניסוח משימה  

3מפגש 
גיבוש אסטרטגיה
המלצות לפעולה

30.11.330.3

תהליך העבודה



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  
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



מנופים

oחדשישראלימדדיצירתלצדל"הבינפיזהבמבחןישראלשלהצלחה

שניםלאורךבווהצלחה"(ישראליפיזה"בסגנון)

oהמורישלמקצועיפיתוח-STEMהחישוביתוהחשיבההמיומנויותלעולם

oהיעדבתחומימשמעותיתציבוריתתודעהויצירתהציבוריהנרטיבשינוי

oבעולמותב"בחטמצוינותהמקדמותלפעולותומערכתימהיר,משליםמענהיצירת

אוכלוסיותעלובדגשפורמליהבלתיהחינוךבמרחב,חישוביתוחשיבההמיומנויות

.ביוזמההמתואמתמגזריתהרבהמערכתרתימתבאמצעות,ייחודיות



טיוטה לתיקוף*

חסמים משפיעים על הבעיה



תלמידי ישראל חסרים את המיומנויות הנדרשות  
. למצוינות מדעית טכנולוגית

. ב"ייחודיות ובדגש על גילאי חט/החסר ניכר במיוחד באוכלוסיות פריפריאליות
כתוצאה ( לעומת כמות ההשכלה)קיימת חולשה מהותית באיכות ההשכלה 

.  מהעדר מדיניות מערכתית בתחום

והוגנות שיוויוןבעיה זו משפיעה משמעותית על היבטי 
.ועל יכולתה של מדינת ישראל להיות בעמדת הובלה

הבעיה



המיומנויותשלהירודההרמההואבישראלהנמוךהעבודהלפריוןהמרכזייםהגורמיםאחד

:(לימודבשנותנמדדתשהיאכפי)ההשכלהכמותלמרותהעבודהלשוקהרלוונטיות

ניכרת,המפותחותבמדינותמהגבוהיםהואבישראלהגבוההההשכלהבעלישיעורבעוד
PISAבינלאומייםבמבחניםהחינוךמערכתמתוצאותשעולהכפי,ההשכלהבאיכותחולשה )),

)במשקבוגריםעובדיםשלמיומנויותמסקרי PIAAC העסקיהמגזרשלמהשטחומדיווחים(

2020פברואר , מתוך דוח שהוגש לפורום הכלכלי חברתי



בעיה  
מדדמוסכמת

מנופים

המשימה המשותפת  



המטרה
לאפיין קווים לדמותו של  

המדד הישראלי החדש



–הצגת מדדים קיימים  
מדד החדשנות–הסלמןמיכל חומסקי •
PISA & PIAAC–ר יוסי מחלוף "ד•
ACT-רויטל לבגורן •



:משימת הקבוצה

חולשות של המדד/ חזקות1.

מה מתוך המדד הזה חשוב לנו לאמץ  : המלצה2.

?  למשימת היוזמה

קווים לדמותו של המדד הישראלי החדש: המלצה3.



קבוצות מדדים
Pisa(ליאת)Piaac(טל)(יפעת)החדשנות מדד

זלאיטאורלי לכיש חנה צימרמן קרליניב סופן

טוביאקשלומי אלי אייזנברגיוסי מחלוף

רגוניסנוע נורית רוןמאל'שפיע אלג

הסלמןמיכל חומסקי גילמור קשת מאורמריאנה וקסמן 

עינב קורןואנה קלי  'גרויטל לב גורן

יעל נחוםאליעזר יעקברויטל דרורי

עמנואל בוחבוטלוגסימאיהבארידסי



עקרונות לניסוח המשימה המשותפת

(נקודה על רצף, שלבי חיים)? נרצה לראות את השינויאיפה

מבוססת נתוניםו( ים/מה המדד)המשימה ניתנת למדידה 

?  נרצה לראות את השינוימתי : להגדיר לוח זמנים כללי

ישימה ביחס לזמן ולמשאבים העומדים לרשות היוזמה

לזהותהולחזון היוזמה המחובר יעד רחב להגדיר 



:הבעיה
תלמידי ישראל חסרים 

את המיומנויות הנדרשות  
למצוינות מדעית  

. טכנולוגית

PISAמדד •

מדד ישראלי  •
חדש

:המנופים
ל לצד יצירת מדד ישראלי מוסכם "הצלחה של ישראל במבחן פיזה הבינ•

והצלחה בו לאורך שנים"( פיזה ישראלי"בסגנון )
לעולם המיומנויות והחשיבה החישובית  STEM-פיתוח מקצועי של מורי ה•
שינוי בנרטיב הציבורי ויצירת תודעה ציבורית משמעותית בתחומי היעד•
ב "מהיר ומערכתי לפעולות המקדמות מצוינות בחט, יצירת מענה משלים•

במרחב החינוך הבלתי פורמלי  , בעולמות המיומנויות וחשיבה חישובית
באמצעות רתימת המערכת הרב מגזרית  , ובדגש על אוכלוסיות ייחודיות

.המתואמת ביוזמה

המשימה המשותפת
?



-לסיכום המפגש 
?מה אני לוקח מהדיון היום

?מה חשוב לי שיקרה כאן בהמשך


