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כלי הערכה בהתאם לתוכן הוראה ולמידה

כלי להערכת תהליך תכנון פיתוח וחשיבה

כלי הערכה ליישום והטמעה

תיעוד ומעקב לפיתוח כישורים ומיומנויות

הערכת התהליך תכנון וחשיבה 

רצף חינוכי תרבות למידה

עלתודעתילשינויבסיסלבנות
בהצטיינותולמידהבכלללמידה

-הבנושאיבמצוינותולמידה
STEM.

בכל,ורחבהכוללתבראיהמצוינות
סיוםעדמהגןהשכבותוכלהנושאים

.באקדמיהתואר

-משימה יישובית
מצוינות



פיתוח פדגוגיה של מצוינות במסגרת הבית ספרית

-ב"ממקהילת 
טיפוח מנהיגים

שמובילים מצוינות

הנחיית והדרכת  
בים"הממ

בחירת מובילי מצוינות 
ע"וחטבית ספרית יסודי 

מוביל מצוינות בית ספרית-ב"ממ



מעקב רציף על תהליך תכנון ויישום המרחב  

מרחבי למידה בבתי ספר  
יסודיים בהיבט של חינוך 

STEM-ל

STEMקהילת מורי 
יסודי מדעים ומתמטיקה

-השתלמות בנושא ה
STEMלגננות

ציוד ומשחקים מדעיים 
מיומנויות לגנים לפיתוח 

למידה

להערכה ומדידת כלי 
התהליך  



מנהיגות מדעית

הרחבת מעגל 
התלמידים 
המצטיינים

-פתיחת תכנית דה
חוסידמןי במרכז 'וינצ

טיפוח מצוינות לימודית

קבוצות תגבור  
לקראת הבגרות 

(מועדי חורף וקיץ)
פתיחת כיתה אזורית 

ל"יח5לקידום 
מתמטיקה

דרכי  "פתיחת תכנית 
לתלמידים  " לאקדמיה
מצטיינים

פתיחת קורסים  
שער  ולפסיכומטרי 

לאקדמיה בבתי  
הספר

הנחיה וייעוץ אישי 
לתלמידים לקראת  
ההרשמה לאקדמיה

יסודי
לקראת  
אקדמיה

ב"חטע"חט



ציר מנטלי

מדערום
מנהיגות  

מדעית

הכנה  
לחיים אחרי  

ס"ביה

תכנית  
zoom out

דמות  
מוצלחת 
מהמגזר  

הערבי

שייכות ושביעות רצון, טיפוח תחושת מסוגלות



מוסדות  
חינוכיים 

השותפים 
לתהליך

.גני טרום חובה33גני חובה ו28-גנים61•

,  אלזהראאבית ספר : בתי ספר יסודיים7•
בית , אלביאדרבית ספר , אלביאןבית ספר 

בית , אלאנדלוסבית ספר , אלעטאונהספר 
.ד'אלמגבית ספר , אלמוסתקבלספר 

,  אלעהדבית ספר : בתי ספר תיכונים5•
בית ספר  , בית ספר רבין, אלנורבית ספר 
.אלסלאםבית ספר , אלחיאת



שותפים  
לשביל  

המצוינות



לעתיד טוב יותר בחורה
תודה רבה



STEMקרית גתאקוסיסטם

שי כהן  
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מספר 

תיכונים

מספר 

תיכונים

מספר 

תיכונים

8% 47 7% 49 8% 53 5% 29 5% 34 4% 25 95% 578 95% 691 96% 653
10

י"א י'
1

י"ב י"א י'

בתי ספר בתכנית תש"ף

מספר תלמידים מספר תלמידים מספר תלמידים

י"ב י"א י'
3

י"ב

בתי ספר חרדים תש"ף בתי ספר מח"ט / חנ"מ תש"ף

מספ

ר 

י"ב י"א י'

2010 607 725 678

בתי ספר בגרותיים בעיר תש"ף

סך הכל 

לומדים 

חט"ע

מספר תלמידים

11

קרית גת  
נתונים



כלי הערכה בהתאם לתוכן הוראה ולמידה

כלי להערכת תהליך תכנון פיתוח וחשיבה

כלי הערכה ליישום והטמעה

הערכת התהליך תכנון וחשיבה 

-בחזון העיר קרית גת למצוינות 
STEM

טיפוח תפיסה ותודעה של  
מצוינות מדעית בקרב כל ילד 

ובוגר בעיר קרית גת תוך  
מיצוי ההזדמנויות בכל  

מיסודי ועד , השלבים
תעסוקה 



טיפוח תפיסה ותודעה של מצוינות מדעית בקרב כל  

ילד ובוגר    בקרית גת תוך מיצוי ההזדמנויות  

מיסודי ועד תעסוקה, בכל השלבים

תפיסה הוליסטית של  

המצוינות המדעית  

בישוב

ה
מ
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מ
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היעדר תמונת עתיד  

STEM-בתחומי ה
מגיל צעיר

כמות ואיכות לא  

מספקת של צוותי  

-הוראה בתחום ה

STEM

מיצוי פוטנציאל  

נמוך של תושבי  

גת בתעסוקת  קרית

STEMמתקדמת

תחושת  

מסוגלות  

נמוכה  

בקרב הורים  

וילדיהם

מעורבות  

ומחויבות  

קהילתית  

נמוכה

הכשרת  

מורים לא  

מספקת  

תקני מורים  

בתחומי  

STEM

מודעות  

נמוכה  

למסלולי  

התפתחות  

-בתחומי ה

STEM

ממשק נמוך  

בין  

התלמידים  

והבוגרים  

לבין אזור  

התעשייה

ביתר שאת בציבור החרדי* 

חסר ציר  

פדגוגי ורצף  

תפיסתי  

ותוכני בין  

החינוך  

הפורמלי  

לבלתי  

פורמלי

חסרה  

מכוונות  

רשותית

למיצוי  

-מצוינות ב

STEM   כולל

מנגנונים  

למדידה  

וניהול  

משאבים

מודעות  

חלקית  

למיצוי  

הזדמנויות  

השכלה  

והעשרה

אחוז נמוך  

של משתתפים  

בתכניות  

מצוינות  

מדעית

היעדר  

הכוונה  

הורית  

למיצוי  

מצוינות

פיתוח  

מורים  

בתחומי  

STEM 
בהיבטים  

פדגוגיים  

ומנטליים

קושי  

בסנכרון  

בין מורים  

מיסודי  

,  ב"לחט

ב  "ומחט

ע"לחט

מודלינג

תעסוקה  

שאינו  

-מכוון היי

טק

ריבוי  

משרות  

טק  -לואו

-לעומת היי

טק

תעדוף

עובדים  

מהישוב  



כלי הערכה בהתאם לתוכן הוראה ולמידה

כלי להערכת תהליך תכנון פיתוח וחשיבה

כלי הערכה ליישום והטמעה

תיעוד ומעקב לפיתוח כישורים ומיומנויות

הערכת התהליך תכנון וחשיבה 

פעילות  לתכלולהקמה וביסוס של מנגנון מערכתי רשותי 
פ בין  "שת, הערכה ומדידה, חשיפה, איגום: האקוסיסטם

.כלל הגורמים העוסקים במצוינות מדעית בקרית גת

ב  "בחט STEM-הגדלת מספר מורי ה
ויצירת תפיסת מצוינות בהוראת  ע"ובחט

STEM כוללתרשותית.

והתמדה של תלמידים  במגמות  בחירה
STEM  כתוצאה ממהלך של פיתוח

-'תמונת עתיד והון מדעי בקרב תלמידי ג
.ב והוריהם"חט

יעדים

הגדלת מספר ההנדסאים והמהנדסים 
מקרב תושבי קרית גת  המועסקים  

בפארק התעשייה קרית  STEMבתחומי 
.גת



א''תשפיעדים לשנת 

ב"ממ
מוביל  'תפקיד מיצוב 

בבית  ' מצוינות בית ספרי
.הספר

100%פרויקט חונכות 
מערך חונכות הקמת 
מתלמידי 100%שיכסה 

.STEM-יחידות ה4-5
בשלב הראשון  

.מתמטיקה

המגזר העסקי  
למהלך  חיבור

STEMהאקוסי

חיזוק והקמת קהילות  
מורים
חשבון–מדעים–יסודי 

אנגלית–
-מתמטיקה–תיכון 
כימיה-פיזיקה-אנגלית

המנטליהציר 
בכל בתי הספר  הטמעה 
–תלמידים -במעגלים

י "הורים ע-מורים
.מדערום, אופנים



שותפים



למידהמרחבי
בפריפריהחדשנותמקדמי

ליישוםמרעיון

ר שני סעדון שטרית"ד
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STEM-התפיסתלחיזוקחדשנייםלמידהמרחבייישום

מרחוקבלמידה21-ההמאהמיומנויותו
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אקוסיסטם
מגזרי-רב

STEMכמקדם
יישובי



מרחב למידה מחולל שינוי

צורך
הצמחת בוגרים ובוגרות 

בעלי כישורים ומיומנויות  
המותאמים לעולם המחר

מענה
תשתיות ליישום  

למידה  פרקטיקות
STEM-בגישת ה



נפגשיםמתקדםועיצובחדשניתפדגוגיה-תפיסה

צוות
,  פדגוגימומחה 
טכנולוגימומחה

מקצועיתומעצבת
משותףבתהליך

המנהלעם
בחיבורס"ביהוצוות
.ספריהביתלחזון

התוצר
STEMמרחב 

מחולל שינוי  
,  צביון, המותאם לרוח

מטרות , השקפת
. ס"וצרכי ביה













27



STEMלמידהמרחבהקמתתהליך

.         מיפוי צרכים ואפיון מרחב הלמידה הבית ספרי: מפגש ראשון

.         שילוב עיצוב ופדגוגיה-הדמיה של המרחב: מפגש שני

.  סיכום פדגוגי וסיכום טכנולוגי-דיוק הפרוגרמה הראשונית: מפגש שלישי

.י המעצבת ורכז הטכנולוגיות"הקמת המרחב ע•

.ס"הקמה עבור כל ביגאנטתיעוד התהליך ובניית לוח •

.הצעות מחיר ותיאום עם ספקים•

.מיקום הציוד במרחב•

.  ההוראהמידול תהליך ההטמעה לשימוש כלל צוות •

.והטכנולוגיהכשרה בהיבט הפדגוגי •

עומק דיפרנציאלי בפעילות בין ורב תחומית ליווי •

.21-הומיומנויות המאה 

תכנון 1

2

3

הקמה

יישום בשטח



ארבעה מודלים ללמידה משולבת

מועשר במרחב  
וירטואלי

כלל השיעורים מתנהלים  
התלמידים . במרחב המקוון

מגיעים לבית הספר רק 
אחת לתקופה ולצרכים  

.מסוימים בלבד

גמיש

תלמידים לומדים לפי  
צרכיהם ובשליטה גבוהה על 

עיקר הלמידה  . הלמידה
המורים  . במרחב המקוון

מספקים תמיכה בערוצים  
.לפי צורך, גמישים

משולב בבחירה 
עצמאית

תלמידים בוחרים את 
מסלולי הלמידה שלהם  

מתוך היצע רחב של  
אפשרויות מקוונות 

.ופרונטליות

רוטציה

התלמידים לומדים  
בתמהיל שנקבע  

י המורה בין "מראש ע
המרחב המקוון  

.הפיזיוהמרחב 

((Blended Learning
15-35%למידה משולבת יכולה לשפר הישגים ב 

Graham,C.R (2006)



היברידיתלמידהמקדמימרחבים
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תכנון
STEM Design Spaces Protocol 1
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מדפים וכוורת  , פינת מחשבים, שולחן דיון מודולרי
לדיבייטפודיום , להצגת תוצרים

,  תלמידים6שולחן דיון נוסף לקבוצה של 
מחיצה להפרדה , פופים פרח לישיבה מגוונת

low techעם כלים מייקרספינת 
מימדומדפסת תלת 

פינת , מעוגנים לקירטאבלטיםפינת ישיבה עם 
תצפית בטלסקופ  -אסטרונומיה 



הקמה 2





יישום והטמעה 3
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