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שותפים יקרים שלום
שנת הפעילות החמישית של היוזמה נמצאת בשיאה ומקדמת את יישום
המיקוד האסטרטגי של היוזמה עליו הוחלט בתהליך התכנון שהתקיים בשנה
שעברה .המיקוד הראשון :חיזוק מיומנויות ידע ומסוגלות בחטיבת הביניים,
והמיקוד השני :הרחבת מעגל המצוינות בפריפריה (לחצו כאן לסיכום תהליך
התכנון האסטרטגי מהשנה שעברה) .במקביל אנו ממשיכים לעסוק בחיזוק
רשת השותפים לקידום יעדי היוזמה .אנו שמחים לעדכן אתכם בהתקדמות
במספר ערוצים:
מיקוד אסטרטגי  - 1חטיבת הביניים :שלב
חטיבת הביניים הינו שלב קריטי בבניית בסיסי הידע
והמיומנויות בתחומי המתמטיקה והמדעים .כמו כן,
בגילאים אלו מתגבשת המוטיבציה ותחושת
המסוגלות ביחס להמשך לימודים בתחומים אלה
בתיכון .דיון ראשוני בנושא חטיבת הביניים התקיים
במסגרת מפגש רשת השותפים בחודש יוני השנה.
את עיקרי הדיון תוכלו לקרוא כאן
לקידום הסוגיה במסגרת היוזמה ,אנו מקימים בימים
אלה צוות עבודה בין מגזרי בהובלת ד"ר גילמור
קשת ,מנהלת אגף א' מדעים במשרד החינוך.
מטרת הצוות תהיה להגדיר את הסוגיות המרכזיות
הנמצאות על השולחן המשותף בנושא חטיבות
הביניים ,להגדיר יעדים ברורים ולבחון דרכי פעולה
משותפות הממנפות את הערך המוסף של היוזמה.
במפגש וועדת ההיגוי שהתקיים ב 13.12.17-הציגה ד"ר גילמור קשת-מאור את
תמונת המצב בחטיבת הביניים כיום בתחומי המתמטיקה והמדעים ואת היעדים
שהציב המשרד להמשך .בדיון בוועדת ההיגוי עלו נושאים רבים שיעמדו לפתחו של
צוות העבודה ,שיתכנס למפגש ראשון בחודש ינואר  .2018נעדכן על התקדמות
ותוצרי צוות העבודה בהמשך.
במסגרת המיקוד בחטיבת הביניים אנו פועלים בשיתוף פעולה עם המהלך אותו
מובילה במשרד החינוך הגברת דסי בארי – מנהלת אגף א' חינוך על יסודי במשרד
החינוך ,בהשתתפות יחידות המשרד השונות  -לשיפור ההישגים של ישראל
במבחני פיז"ה .בקידום המהלך לוקחים חלק שותפים מיוזמת 5פי 2ובהם קדימה
מדע ,קרן טראמפ וקואליציית העסקים .ע"פ המבחן האחרון של פיז"ה מ 2015
ממוקמת ישראל מתחת לממוצע המדינות החברות בארגון ה  OECDעם ציון של
 470במתמטיקה ו 467-במדעים .מבחן פיז"ה בוחן אוריינות ,חשיבה ומיומנויות
בנושאי הקריאה ,המדעים והמתמטיקה .משרד החינוך פיתח מספר רב של משימות
מתוקשבות המדמות שאלות ממבחני פיז"ה שמטרתן לחשוף את התלמידים לסוג
זה של מבחנים ,ובמקביל לחשוף אותם למיומנויות הנדרשות במאה ה :21-פתרון
בעיות מורכבות ,חשיבה מופשטת והסקת מסקנות .במסגרת הסיורים וההרצאות
של קואליציית העסקים ,המהנדסים המתנדבים יחשפו את התלמידים לחשיבות
פיתוח מיומנויות אלו עבור עולם התעסוקה העתידי שהן מקיימות.

מיקוד אסטרטגי  - 2הרחבת מעגל המצוינות בפריפריה :יוזמת 5פי2
מקדמת את הרחבת מעגל המצוינות המדעית בפריפריה מתוך תפיסה כי
מצוינות בחינוך יכולה וצריכה להיות כלי לצמצום פערים .במסגרת זו
היוזמה תפעל ברמה היישובית עם הובלת המנהיגות המקומית.
אסטרטגיה זו יצאה לדרך במסגרת השותפות עם משרד החינוך ובשותפות עם
התכנית הלאומית למצוינות במתמטיקה ומדעים בפריפריה .כשלב ראשון ,וועדת
ההיגוי של היוזמה בחרה בשלוש רשויות בהן יוקם מודל אקוסיסטם מקומי המבוסס
על עקרונות קולקטיב אימפקט .בניית המודל המקומי תתבצע תוך כדי למידה על
המאפיינים הייחודים בכל רשות והתאמת עקרונות המודל אליה .הרשות הראשונה
בה התחלנו לפעול הינה הישוב הבדווי חורה בנגב .ב 12.12.17-התקיימה בחורה
פגישת התנעה בהובלת ראש מועצת חורה ד"ר מוחמד אלנאברי ובהשתתפות
מנהלי בתי הספר התיכוניים ביישוב .בפגישה השתתפו נציגי הקרנות הלוקחות חלק
במהלך :קרן טראמפ והפדרציה היהודית בקליבלנד .בפגישה הוסכם על הצעדים
הראשונים של המהלך ברשות .נציגי חורה בירכו על המהלך ועל ההסתכלות
המערכתית והחדשנית שהוא מקדם.

חיזוק רשת השותפים  -מפגש נציגי ארגוני מגזר שלישי :בתאריך ה23.11.17-
נפגשו  28נציגים מכ –  25ארגוני חינוך למפגש ייעודי המתמקד בנקודת המבט
של ארגוני המגזר השלישי ביוזמה .בדיוני תהליך התכנון האסטרטגי בשנה
שעברה עלה כי מגוון ארגוני המגזר השלישי ביוזמה עדיין אינם ממצים את מלוא
הפוטנציאל הטמון בפעולה משותפת ומתואמת בינהם .פעולה כזו תקדם את
יכולת היוזמה לעשות שינוי מערכתי משמעותי לטווח הארוך .במסגרת המפגש
עסקנו ביכולת הארגונים במגזר השלישי לפעול בשיתוף פעולה ובתיאום על ידי
יצירת גוף ידע דינמי ורלוונטי של התכניות הקיימות והנכסים במגזר השלישי.
המפגש התמקד בקידום תשתית התוכן של מפת התוכניות ואת הקריטריונים
המרכזיים למיפוי .המפגש הציף מגוון סוגיות הרלוונטיות לפעולה משותפת של
ארגוני המגזר השלישי במסגרת היוזמה מתוך פתיחות וכנות על האתגרים
וההזדמנויות לאורך הדרך והעיד על בשלות רבה הקיימת בשדה .המפגש
התקיים בהנחית לילך דורה ,יועצת ארגונית .לקחו חלק בהנחיה ובתכנון המפגש
חברי צוות התכנון :אודיאה דורי (כי"ח) ,ד"ר אורלי לכיש-זלאיט (מכון דוידסון)
מיה הלוי (מוזיאון המדע ע"ש בלומיפלד ,ירושלים) ,מירית פרנקל (קדם עתידים)
ונמרוד דותן (חינוך לפסגות) .נשמח לעדכן לגבי הצעדים הבאים בהמשך .זוהי
הזדמנות להודות לאלו מכם שלקחו חלק במפגש – תודה לכולכם על דיון
מעמיק ומשמעותי!
חג חנוכה שמח!
מאיתנו,
צוות יוזמת 5פי2

