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 רקע

הגורמים התומכים בקידום מצוינות לימודית  יפוימסייע בלשנועדה  מסמך זה מסכם את ממצאי ההערכה האיכותנית

לעמוד על התנאים הנדרשים כדי להעלות את אחוז התלמידים החותרים  בכוונהבפריפריה החברתית וגאוגרפית, 

 . 1םמדעיו קההמתמטיבתחומי  ,למצוינות

כלכליים  -חברתייםבהישגים אקדמיים בין קבוצות תלמידים מרקעים  קיימים פערים מהספרות המקצועית עולה כי

מאפייני , גורמים, לרבות אקלים פדגוגי וחברתיהפערים נוצרים על רקע מגוון . הזדמנויותב יםפער, היוצרים שונים

נהוג להתייחס לפערים כנובעים מ"פריפריאליות" של יישובים/ אזורים  יישוב, משאבים, בידול חברתי ועוד.קהילה ו

, תרבות, תעסוקה, השכלה המשפיעים באופן מהותי על רמת החיים )בריאות, שירותיםלפחותה ישות נג שלהם

למצות את פוטנציאל הנגישות למרכז הארץ.  ו של הפרטיכולתלוכן  יגאוגרפריחוק ל קשורההנגישות וכד'(.  מסחר

עדיפות לאומית לאזורים אלה, תוכניות , דרך מתן לצמצם את הפערבמהלך השנים, נעשים ניסיונות משמעותיים 

                                                           
 

 

יח"ל ובמקצועות מדעיים אחרים; מכיוון שקרן טראמפ ממקדת את  5הכוונה לאחוז התלמידים הניגשים לבגרות במתמטיקה  1
המושג "מדעים" יתייחס במיוחד בפיזיקה, לאורך הדו"ח  -יח"ל, ומבין התחומים המדעיים  5פועלה בקידום לימודי מתמטיקה 

 אחרת(.)אלא אם יצוין  יח"ל 5 -לפיזיקה ו"מתמטיקה" ל
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מדדים:  מספרמדד פריפריאליות המשקלל  2משרד החינוך, יצר לשם כך התערבות, שינוי מדיניות ורפורמות בחינוך.

-חברתימדד  ;גודל האוכלוסיה, ריכוז ומרחק מריכוזי אוכלוסיה וממרכז הארץ, יגאוגרפ םמיקו -פריפריאליותמדד 

-כלכליתה תםרמיישובים שהבחנה בין  נעשיתהמענים,  לשם התאמת .אזור /הישובחברתי של כלכלי ו ןחוס -כלכלי

באפשרותם לספק פתרונות תעסוקתיים שיישובים חזקים ב מוקפיםו במרכז הארץ יםמצויאך חברתית נמוכה, 

ששירותים אלה  ,מרוחקים מהמרכזים לבין ישוב; ("פריפריה חברתית" במסמך מעתה ו)ייקרא םוכלכליים לשיקומ

 עד כה, המענים מצליחים לצמצם את. ("פריפריה גאוגרפית" במסמך מעתה ו)ייקרא אינם נגישים עבורם כלל

  .3ופתרונות נוספים כלים, ידע ,ר חסמיםותיאלשם בתחום מחקר ה המשךלחשיבות עולה , והפער באופן חלקי

עם מגוון בעלי תפקידים בתחום הוראת המתמטיקה  התקיימוראיונות איכותניים ש מבוססים על ממצאי ההערכה

מהן העמדות הדומיננטיות . 1 :כדלקמן שנבחנושאלות המחקר המרכזיות  .בבתי ספר ובמערכת החינוך מדעיםוה

 הם הצרכים. מ2; ביחס למצויינות לימודית באופן כללי, ומצויינות לימודית במתמטיקה ומדעים כקטר למצויינות?

לשם מהם המענים האפשריים . 3 ;לשם קידום מצויינות לימודית במתטיקה ומדעים?של בתי הספר בפריפריה 

אופן כללי, שאלות המחקר שנבחרו נועדו להבנות מסגרת ב בפריפריה? םקידום מצויינות לימודית במתטיקה ומדעי

 ת עבור הקרן, שתשרת אותה בקבלת החלטות בעבודתה בתחום זה. ביאינפורמטי

 

 תקציר 

 פריפריה החברתיתבבתי ספר המשתייכים לתבסס על ראיונות איכותניים שנערכו עם אנשי חינוך ההמחקר  - רקע

פריפריה גאוגרפית לחברתית ביחס למידה בה  הממצאים עולה חשיבות להבחנה ביןמבמרכז הארץ. ו והגאוגרפית,

מגמות מתמטיקה  פועלותבבתי הספר בפריפריה הגאוגרפית,  -ת בבית הספרומפותח מגמות המתמטיקה והמדעים

בת גיל בבית פועלות בכל שככיתת מצוינות ש במסגרת . המגמות פועלותמזה כמה שניםל ומדעים יח" 5ברמת

מסגרתם הוכפלו מספר הלומדים בהן. לעומת זאת, בהמגמות נמצאות בתהליכי שינוי והתרחבות שבנוסף, . הספר

נפתחו בשנה  , הןיח"ל( 5מגמות מתמטיקה )באשר לו ,בבתי ספר בפריפריה החברתית לא פעלו מגמות מדעים

 .לומדים במסגרתן תלמידים בודדיםשנתיים האחרונות ו

מרואיינים סברו כי מרבית ה באופן כללי, –תפיסות בנוגע למתמטיקה ומדעים כקטר למצוינות בית ספרית 

, בתחום לימודי שבו רוצה ויכול להצטיין. לעצמו, ביחס חיזוק יכולות התלמידלמתייחסת , מצוינות לימודית כללית

 3-. מרואיינים אחזו בואף ערכים מוסריים , יכולת לזהות הזדמנויותלמידה כי למצטיין נדרשים הרגלי הוסיפוהם 

מתמטיקה ומדעים מהווים  (1של התלמיד ובית הספר:  תפיסות מרכזיות באשר למתמטיקה ומדעים כמובילי מצוינות

מצוינות במקצועות אלה  ,תלמידים בעתידלים את הסיכוי לרווחה כלכלית של מע -קטר למצוינות מהטעמים הבאים

                                                           
 

 

  .קישור להלןב. נדלה מאתר המצורף "הגדרת ישובים ואזורים כבעלי עדיפות לאומית"מתוך פרוטוקול החלטת הממשלה  2
אי־שוויון וחינוך: קשרים בין גידול באי־שוויון חברתי־כלכלי לבין שוויון בהזדמנויות . (2016בושריאן, ע׳ )עורך(. )תשע״ו,  3

 .זמה למחקר יישומי בחינוך, האקדמיה הלאומית הישראלית למדעיםוהי .ובהישגים בחינוך, דוח מפעילות לימודית
הספר, היבטים חברתיים־כלכליים ואי־-קשרים בין אקלים הכיתה ובית(. 2015)ברקוביץ', רות, מור, הדס ואסטור. א. רון 

שוויון -, סקירה מוזמנת כחומר רקע לעבודת הצוות "אי שוויון וחינוך: קשרים בין גידול באישוויון וזיקתם להישגים בלימודים
 .זמה למחקר יישומי בחינוךוובהישגים בחינוך" היכלכלי לבין שוויון בהזדמנויות -חברתי

http://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=243


                                              

4 
 

תחושת  הבמקצועות אלה מגביר מידהשלנוספים, הרציונל לדידם הינו ותחומי חיים הצלחה במקצועות קשורה ל

מתמטיקה ומדעים מהווים קטר, אך יש לאפשר הצלחה במקצועות ( 2 ;הרגלי החשיבה וההתנהגות מפתחתהעצמה ו

 – למצוינותומדעים אינם מהווים קטר מתמ' ( 3; שכן לא כל התלמידים מסוגלים להצליח במקצועות אלהנוספים 

 ישנן ריבוי אינטליגנציות ותפקיד בית הספר למנף מגוון יכולות והרגלים של תלמידים.

בפרק זה התייחסו המרואיינים למערך של  -צרכים ייחודיים של הפריפריה בקידום לימודי מתמטיקה ומדעים

אחוז נמוך יותר של תלמידים  -המיקרומאפיינים ייחודיים לפריפריה, הבאים לידי ביטוי במגוון הקשרים: ברמת 

 בסביבה ובתשתיות שלתוכן גדליםהבדלים  -המקרוברמת ל ומדעים; "יח 5יגשים ומצליחים בבגרות במתמטיקה נ

היבטים ומדינה. ניתן להתייחס להבדלים ממספר היבטים:  ת מקומיתהספר, רשו ביתהורים, קהילה,  -התלמידים

על כן . ופחות לעתיד "כאן ועכשיול"השרדות יומיומית, ל מכווןריפריה בפ ההורים /הפוקוס של הקהילה -תפיסתיים

רואים (, ואינם בתעשייה עבודהאו  יםאקדמי לימודיםגדולות לעתידם )לרבות  מטרותהתלמידים אינם מציבים 

היבטים שיחזקו את תמונת העתיד; למקורות השראה חשופים הם אינם . בנוסף, לימודים בבית הספרחשיבות ל

מוטמעת תחושה של פחיתות ערך ביחס ליכולתם וליכולת התלמידים להצליח,  בקרב ההורים והמורים -רגשיים

דחיפה,  לא ניתנים לתלמידיםכמו כן,  .מחלחלת אל התלמידיםהתחושה  ,הנחשבים "קשים"בייחוד במקצועות 

אינם בוחרים  ,מקצועות אלה מידה שלציית התלמידים ללחיזוק ותמיכה של ההורית. כל אלה מפחיתים את מוטיב

קושי כלכלי עימו  - הוריםמצד  -היבטי תשתית ופדגוגיה; חלופין נושרים כאשר חווים חוסר הצלחהבמגמות או 

, וכן קושי לממן פונקציות ס"מתמודדות משפחות התלמידים מוביל לחוסר מעורבות ומודעות הורית למתרחש בביה

יהם מה התלמידים נדרשים לסייע להור לעתים אף. שיעורים פרטיים וחומרי עזר ובייחודפדגוגיות תמיכתיות 

מורים  קושי לגייס ולשמר -ספרהבית מצד בר לשיעורים. עם ללמידה, במהלך ומשמפחית באופן משמעותי את פניות

באופן גמה מוחזקת פדגוגית וחינוכית, משפיע על כך שברוב המקרים הממבחינה  המוכשרים לתפקידומתגברים 

היעדר סדירויות תומכות )שעות ומחסור בציוד ומשאבים  תיארו גם מבתיה"סבחלק . המגמה רכזידי בלעדי על 

יות תלמידים אינם זוכים לשוויון הזדמנויות כלכליות, אינטלקטואל -הומדינ רשות(; 'למעקב, פיתוח, ישיבות וכד

מוטלת על בתי הספר בפריפריה הצלחת התלמיד, לצורך שהמשמעות הינה  ז.ופדגוגיות ביחס לתלמידי המרכ

 . סביבת התלמידשבמרכז ממולאים במידה רבה על ידי  ,שונים פעריםלגשר על אחריות רבה יותר 

באופן כללי ניתן לומר כי מרבית המענים  -מענים ייחודיים הנדרשים לקידום מתמטיקה ומדעים בפריפריה

שכן כאמור, מוטלת על בית הספר אחריות כמעט בלעדית  בפריפריה ומקצין גדל צורךרלוונטיים גם למרכז, אך ה

 –כדי לקדם את המגמות בפריפריה נדרש שינוי תפיסתי  – תפיסתייםהיבטים  :לגשר על פערים בהיבטים שונים

מנהלי בתי הספר.  שמספקיםרוח גבית בהמתחיל מהטמעת החזון על ידי המדינה והרשות המקומית וממשיך 

ואחראי בין היתר לגייס את מורי המגמה  בבית הספר שמחזיק את המגמהבהמשך תפקידו של הרכז חיוני כאיש 

גיוס אנשי הצוות כרוך בשינוי תפיסתי עמוק וקשיים שונים עימם שהינם משמעותיים ביותר להצלחת התלמידים. 

מורים המהווים מודל  -רבים לשם חיזוק תמונת העתיד כמו כן, יש לספק לתלמידים מקורות השראה.  מתמודדים

חשיבות עליונה ליצירת קשר  – מורים – היבטים רגשייםם, חשיפה לסיפורי הצלחה מהקהילה ועוד; לחיקוי, סיורי

, חיזוק, , לשם סיפוק תמיכה)בייחוד החווים קשיים(, חיזור מתמיד תלמידיםאחר  ומעקב תדיר אישי עם התלמידים

נציאלי , התאמת מענים באופן דיפרלשם גיוסם לתהליך הוריםהעצמה רגשית של מורים ו -רכזהנהלה ו וחוסן. תקווה

פיתוח מקצועי תדיר, לשם רכישת פרקטיקות הוראה  – מורים – פדגוגיים -היבטים תשתיתייםלתלמידים שונים; 

מגוונות וכן לשם רכישת מיומנויות פסיכופדגוגיות וחינוכיות )הוראה דיפרנציאלית, התאמת מענים למגוון תלמידים, 

לשם  שמירה , מגמותהבניית מנגנונים לבקרה ופיקוח על תלמידים ועל הנעשה ב – הנהלה ורכזתמיכה רגשית וכד'(. 
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דרטים פדגוגיים ומעקב אחר תלמידים שעשויים לנשור, הגמשת גבולות כניסה למגמות והקשחת אפשרויות על סטנ

עזרה בגיוס ושימור  -רשויות ומדינהוכד'.  הורים, מחנכים, יועצים -בתלמיד היציאה מהן, יצירת מעטפת תמיכה

, תוספת שעות הקנייה ותגבור, עבודה ניתוב משאבים לטובת ציודמורים ומתגברים )בייחוד ע"י תגמולים והכשרה(, 

יצירת רצף פדגוגי בין בתי ספר יסודיים, חט"ב ותיכונים,  –וסיוע למורים בכיתות, יצירת רצף עירוני  בקבוצות קטנות

 חיבור בין בתי ספר לשם שיתוף עמיתים.מרכזי למידה ו

 שיטה

 אפריל ועד 2017במהלך החודשים דצמבר  מתבסס על מידע איכותני שנאסףו הערכההנוכחי מציג ממצאי דוח ה

אנשי חינוך הפועלים בתחום הוראת המתמטיקה עם  )לרוב פנים אל פנים( ראיונות 30איסוף המידע כלל  .2018

במסגרת השתתפות   - בלתי פורמלימידע , נאסף לראיונותמעבר  .ברחבי ישראל בתי ספר תיכונייםב והפיזיקה

ובמהלך מדעים, הוראת מתמטיקה ותחום מ אנשי מקצוע" שמנוהל על ידי קרן טראמפ ומפגיש 5במפגש "שוק 

זאת בכדי ללמוד  אנשי צוות. 3-4שבכל אחד מהם רואיינו בתי ספר,  8-הוחלט להתמקד ב בבתי הספר.ביקורים 

בתי הספר נדגמו בדגימת "נוחות", דרך הקשרים בית ספריים רחבים. לימודי המתמטיקה והמדעים מ מושפעים כיצד

מאפיינים הבאים: בתי הספר נבחרו בהתאם ל. בתי הספר עם יצירת הקשרהמלצות ובמתווכים שסייעו בגורמים 

יח"ל ו/או מגמת פיזיקה;  5מגמות מתמטיקה ברמת  הפעלת ;; הקניית השכלה תיכוניתמיקום גאוגרפי; 4טיפוחמדד 

, בכדי למנוע הטייה וכדי לבחון את פעילותם טרם מעורבות אינה פועלת קרן טראמפ ןלרשויות בה השתייכותם

הפיקוח במרבית בתי הספר הינו ממלכתי, למעט בית ספר אחד שהשתייך ; ; הבעת הסכמה להשתתף במחקרהקרן

השפיעה  ספר וכןיצרה קושי בגיוס בתי , חוסר מעורבות הקרן בגיוס בתי הספר למחקר . בפועללפיקוח ממלכתי דתי

 4 נבחרו  חלק מבתי הספר במסגרת הראיונות. לסיכומו של דברשל  , יחסית,על מחויבות ושיתוף פעולה נמוכים

טיפוח הנמוכים )מדדי -, הנמצאים בעשירונים בינונייםתחברתיהפריפריה ב 2-ו גאוגרפיתבפריפריה בתי ספר 

. כדי לבחון האם הצרכים והמענים בפריפריה שונים מאלו של בתי הספר שאינם (5-7בין במרבית בתי הספר נעים 

בין  (.1-2עשירונים העליונים )מדדי טיפוח משתייכים לה ,מרכז הארץמבתי ספר  בפרירפיה נערכו ראיונות גם בשני

 רכזי מגמות פיזיקה ;(5) יח"ל 5ברמה של מתמטיקה רכזי מגמות  ;(8) מנהלי בתי ספר :5הבאים נכללוהמרואיינים 

בית , גורמים (3) בתי ספר ייועצ, (5)יח"ל  5ברמת למתמטיקה  מורים; (1)מתמטיקה משותף לפיזיקה ול רכז; (3)

 .ממשרד החינוך מערכתייםגורמים  רואיינו שני ,נוסףב (.2) ומצוינות פדגוגיה רכזי -נוספיםספריים 

  )לפי דיווח המרואיינים( מאפיינים של בתי הספר בהם התמקד המחקר

 מאפיינים כלליים:

 פועלים)פריפריה גאוגרפית( יישובים פריפריאליים מרוחקים בעלה ש למחקר, ספר רלוונטייםבתי כבר בשלב איתור 

; או פיזיקהו/יח"ל  5מגמות מתמטיקה וברבים מהם לא קיימות  עיוניים אינםרבים מהם ש, מעטיםבתי ספר תיכון 

                                                           
 

 

לנפש במשפחה,  רמת ההכנסההורי התלמידים, השכלת ומורכב מהבאים:  בבתי ספר, חסך חינוכיבוחן מדד טיפוח  4
מהנמוכה ביותר  ,קטגוריותשל עשר ציוני מדד הטיפוח יוצרים רצף . שילוב של הגירה וארץ מצוקהו רפריפריאליות בית הספ

אוכלוסייה חלשה הזקוקה ביותר לטיפוח  – 10אוכלוסייה חזקה שלא זקוקה לטיפוח נוסף( לגבוהה ביותר )עשירון  – 1ון )עשיר
 .להלן קישור לאתר –נדלה מאתר משרד החינוך נוסף(. 

 וט בעלי התפקידים שרואיינו. יוצג פיר 2בנספח  5

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Scientist/CareIndex/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Scientist/CareIndex/
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, אך גדל כלומר מראש, נראה כי הפריפריה סובלת ממחסור בהיצע. בפריפריה החברתית אמנם היצע בתי הספר

תלמידים מאזורים היישוב  מנתב ,(גבוהמדד טיפוח בתי הספר שרואיינו למחקר )לכי  עולהברי המרואיינים מד

ת התלמידים אוכלוסייבפריפריה הגאוגרפית לעומת זאת, . קשיים פדגוגיים ורגשייםמגוון המתמודדים עם לשים מוח

הן בבתי הספר בפריפריה הגאוגרפית והן עם זאת, יחד . ביחס לסטטוס החברתי והכלכלייותר הטרוגנית לרוב 

מעמד סוציו אקונומי נמוך, מישנם אחוזים גבוהים של תלמידים המגיעים ממשפחות קשות יום,  בחברתית

בחלק מבתי הספר לומדים גם תלמידים המוגדרים וכד'.  קשיי הגירהקשיים כלכליים, חברתיים, המתמודדות עם 

תלמידים מרקע מגוון אך גם הם בתי הספר שרואיינו במרכז הארץ )וכן מדד הטיפוח בהם נמוך( קולטים בסיכון. 

 תלמידי בית הספר מגיעים ממשפחות ממעמד סוציו אקונומי וחברתי גבוה.  מרביתבניגוד לבתי הספר בפריפריה, 

ישנן מספר כיתות שבמחקר . במרבית בתי הספר שנתיים-הינם בתי ספר מקיפים, שש מרבית בתי הספר שרואיינו

כיתת ם . בבתי הספר בפריפריה הגאוגרפית ישנה גנשירהלעיוניות, מסלולי בגרות חלקיים, כיתות של נערים בסיכון 

יח"ל, אנגלית ומקצועות מדעיים  4-5ברמות  תלמידי מתמטיקה בין היתר מרוכזיםמצוינות אחת בכל שכבה, בה 

 . ועודכגון פיזיקה, כימיה, ביולוגיה, מחשבים 

לעודד ולתמוך שנועדו הפועלות בבתי הספר,  פרויקטים ותוכניותציינו מגוון רחב ורב של  מהפריפריה מרואייניםה

תמיכה בהיבטים שונים,  נועדו לספקוכן במתמטיקה ומדעים. הפרויקטים שונים תחומים בבקידום התלמידים 

מורים פרטיים, עוזרי הוראה ולרבות: תקציבים לתוספת שעות הוראה ותגבורים במהלך ומחוץ לשעות הלימודים, 

מוסדות להשכלה אקדמית/ מרכזים מקצועיים/  /שיתופי פעולה עם צה"לכוללים וכן  תכניות העצמה לתלמידים

 . מדינהמשמעותית נוספת מהרשות/ תמיכה לא הזכירו  זאת, מרואיינים מבתי הספר במרכז תעשייה וכד'. לעומת

 יח"ל( ומדעים בבתי הספר: 5מגמות מתמטיקה )

 5מת מתמטיקה ברמת מג פועלת כיוםבהם רואיינו בעלי תפקידים  , במרכז ובפריפריה,בכלל בתי הספרכאמור, 

בתי הספר בפריפריה  2-ית פעלה מגמת פיזיקה, בעוד שבגאוגרפבנוסף, בבתי הספר במרכז ובפריפריה ה יח"ל.

 הרחבתשל  כיםתהלים בשנים האחרונות מימתקייבפריפריה מבתי הספר  5-ב קיימת מגמת פיזיקה. החברתית לא

, יותר מעטהעם כמות תלמידים  בעבר, אך ופעל ותהמגמ ,אוגרפיתפריפריה הגבבתי הספר ב -ות ושינוי אופייןמגמה

-4מגמות  ,פריפריה החברתיתבתי הספר בב .ציונים נמוכים וללא התייחסות מיוחדת של צוות ההוראה והתלמידים

בבתי הספר כיום, . וכאמור לא נפתחה מגמת פיזיקה שנתיים האחרונות-לראשונה בשנה ונפתחיח"ל במתמטיקה  5

ונעשים מאמצים  כיתת המצוינות השכבתיתמסגרת לימודי המתמטיקה והמדעים בעוגנו  ית,גאוגרפיה הבפריפר

במרכז, לימודי המדעים והמתמטיקה אינם מעוגנים בכיתות ספציפיות . להגדיל את כמות הלומדים במגמות אלה

 .מתמטיקה ופיזיקה במגמותאלא מיועדים לכל תלמידי השכבה. בפריפריה החברתית תלמידים בודדים לומדים 

ולהשקיע בה. נראה כי  להתכוונן למגמה  שקיבלו מנהלי בתי הספרהשינוי נובע מהחלטה  מרואיינים הדגישו כיה

כחלק ממגמה רחבה יותר להגדיל את אחוז הזכאים  (1גורמים מרכזיים:  2-בשני המקרים, הבסיס לשינוי נובע מ

שהנהיג משרד החינוך באשר  כחלק מהשינויים  (2; במגמות אלהגם  לבגרות בבית הספר באופן כללי, ובתוך כך

)תוספת בונוסים, החמרה ברף הקבלה לתפקידים בצה"ל, לתארים אקדמיים  ומדעים יח"ל במתמטיקה 5ללימודי 

(. כפי שיתואר בהמשך, השינוי אורך זמן רב וכרוך בקשיים ובחוסר יציבות )בייחוד במגמות החדשות(, אך אט עודו

  .גדלותהמגמות  אט
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 :מתמטיקה ומדעים ותמגמב ם הלומדיםתלמידי

להכפיל הצליחו בשנים האחרונות ש כך על יתגאוגרפפריפריה המרואיינים מבתי הספר בה מדווחיםבמסגרת השינוי 

יח"ל  5זכאים לבגרות במתמטיקה ו/או מדעים. בממוצע, אחוז הניגשים לבגרות במתמטיקה שאת מספר התלמידים 

מעט נמוכים יותר במגמת . האחוזים 17%6-10%-וכיום מגיעים ל 8%-5%בעבר בין בתי הספר השונים בטווח של נעו 

באחרים. במרבית בתי הספר  90-95במספר בתי ספר לבין  65-70. טווחי הציונים גדולים מאוד ונעים בין מדעים

(. כיום, נעשה 70%-יח"ל )כ 3-יח"ל מתמטיקה, ושאר תלמידי השכבה לומדים ב 4-כמות תלמידים דומה ב הישנ

ניסיון להכניס תלמידים רבים למגמה בעת כניסתם לחטיבה העליונה, ועל כן המספרים גדלים מעט בכיתות י'. 

 אולם נראה כי גם אחוזי הנשירה גבוהים במיוחד. 

ובודדים לומדים  נמוך משמעותית יח"ל 5זאת, אחוז הזכאים לבגרות במתמטיקה , לעומת בפריפריה החברתית

 3התלמידים לומדים ברמה של מ אף יותר ואחוזים גבוהים יותרנשירה גבוהה הבפריפריה החברתית  במגמה זו.

 יח"ל במתמטיקה. 

יח"ל  5רות במתמטיקה מהתלמידים ניגשים לבג 35%-כ -דיווחו על אחוזים גבוהים משמעותית בבתי הספר במרכז

פריפריה, אולם ל יזיקה גבוהים משמעותית ביחספבוהזכאים לבגרות נתוני הלומדים  .90-וממוצע הציונים גבוה מ

נראה כי ישנה נשירה מסוימת של תלמידים מכיתה מדויקים. י הספר לא יפורטו אחוזים בכדי לשמור על חסיון בת

 י', אך נמוכה יחסית.  

יח"ל ומדעים  5ככלל, כי ישנו דמיון רב בין מגמות מתמטיקה בנושא המאפיינים של המורים והתלמידים, נראה 

, עם הורים יחסית מגיעים מבתים חזקיםברובם  ותתלמידי המגמבמרכז ובפריפריה, לדידם של מרבית המרואיינים, 

)כאמור, גם בפריפריה  ם דומים לשלהםשדוחפים את ילדיהם ומקנים להם ערכים והרגלי תאקדמאיבעלי השכלה 

 נמוכים האחוזים, אולם תלמידי בית הספרמרבית ל ביחס ישנם תלמידים המגיעים מרקע חברתי כלכלי חזק

קטן שבית הספר מצליח לאתר תלמידים מרואיינים מוסיפים כי קיים אחוז ה. עם זאת, מרכז(ביחס ל תמשמעותי

כי  נציין עוד,ולשמר במגמות המצוינות על אף שהוריהם אינם משכילים או מגיעים ממעמד סוציו אקונומי נמוך. 

התלמידים הנחשבים כמצטיינים, למעשה נמוכות ביחס  יכולות, בפריפריה רביםמרואיינים לתחושתם של 

 למצטיינים בבתי ספר חזקים. 

 :מתמטיקה ומדעים ותמגמב המלמדים םמורי

לפיזיקה  אחדיח"ל )מורה ורכז( ומורה  5מורים למתמטיקה  שנימלמדים  יתגאוגרפבפריפריה הבמרבית בתי הספר 

לפחות תואר  -ובעלי הכשרה אקדמאיתהמגמות וותיקים בהוראה ובניהול המגמה שגם מרכז את המגמה. רכזי 

לוונטי )מתמטיקה/ פיזיקה( או מוסבים מהתעשייה עם ידע ראשון ובמרבית המקרים תואר שני ומעלה במקצוע ר

במרבית המקרים מלמדים מורים למתמטיקה שהוסבו ומגמות חדשות ה בפריפריה החברתית,רלוונטי )הנדסה(. 

מרבית כמויות המורים היו גדולות יותר.  במרכזלמשל(.  "חותמיסטים"יח"ל או גורמים שהביאו מבחוץ ) 4-3מהוראת 

                                                           
 

 

ביישובים המשתייכים  8.6%יח"ל במתמטיקה מתוך כלל תלמידי י"ב היה:  5-שיעור הנבחנים ב 2016על פי הלמ"ס, בשנת  6
 כלכלי גבוה.-לאשכול חברתי 17.2%-כלכלי נמוך ו-לאשכול חברתי
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מגיעים משכונות או יישובים חזקים באזור בית הספר, מתוך תחושה של שליחות ואמונה בפריפריה המורים 

 . שםבחשיבות העבודה בבתי הספר 

 

 7מתוך הראיונות ממצאים

קה והמדעים כקטר לימודי המתמטי - ראשון חלק: חלקים שלושהב תפיסות המרואיינים יוצגופרק הממצאים ב

וכן ביחס למידה בה לימודי  ,ביחס למצוינות לימודית כללית מרואייניםעמדות ת. בפרק יוצגו למצוינות לימודי

בתי של ייחודיים  צרכים - שני חלק; בבית הספר כללית מתמטיקה ומדעים יכולים להוות קטר למצוינות לימודית

ייחודיים של הפריפריה המשפיעים מאפיינים יוצגו  בפרק .מדעיםלימודי מתמטיקה ו לשם קידוםהספר בפריפריה 

מדינה, רשות מקומית, נרחבים ) , תוך התייחסות להקשריםעל תהליכי הוראה ולמידה, ובפרט מתמטיקה ומדעים

 מגוון פעולות מאגדהפרק  .מענים הנדרשים לקידום מתמטיקה ומדעים בפריפריה - שלישי חלק(; ספרקהילה ובית 

שאיפשרו את קידום מגמות המתמטיקה והמדעים בבתי ושננקטו על ידי בתי הספר, הרשויות המקומיות והמדינה, 

 כחיוניות לשם המשך פיתוחן.  נתפסותהספר, לצד פעולות נוספות שטרם ננקטו וש

 כקטר למצוינות לימודית  מדעיםלימודי מתמטיקה ו - א' פרק

ותה מה , כולל עמדותיהם לגביהמרואיינים לגבי מצויינות בלימודים באופן כלליבתחילת פרק זה נביא את תפיסות 

נציג את הרצף שמצאנו לגבי והאופן בו ראוי למדוד מצויינות. בהמשכו,  מהתנאים לקידומצויינות לימודית,  של

 .לגבי כל עמדה ציונל והסיבות שהוצגוואת הר כקטר למצויינות לימודית מצויינות בתחומי מתמטיקה ומדעיםתפיסת 

 מצוינות לימודית כללית ל הנוגעותתפיסות 

הפוטנציאל למיצוי מתייחסת , ההמושג "מצוינות לימודית" תפיסה קוהרנטית שלמרבית המרואיינים מחזיקים ב

    ההצטיינות:מרכיבי  3-לבתשובותיהם מרואיינים התייחסו  .במסגרת לימודית בתלמידהגלום 

 חלקם, להצטיין של התלמיד רצוןהמעורר  תחום לימודימרבית המרואיינים ציינו ? להצטיין במה "כדאי" 

תחום. ביחס להתלמיד חיבור שמגלה ו קרנותסעניין, מתייחס לאפשרות הבחירה,  -רצון. יכולתגם הוסיפו 

מספר  .(גדלואילוצים במסגרתם נולד )הזדמנויות והחיים נסיבות ל של התלמיד, בכפוףהכישורים  מכלול -יכולת

 יםלאחר )התנדבויות, סיוע מעבר ללימודים בתחומים נוספים ותהצטיינות משקפת מעורבש הוסיפומרואיינים 

 .כל תחומי החייםבמגדיר ומשיג מטרות תלמיד באופן בו בטאת תהצטיינות מש בודדים סברו. (וכד'

הבנה של בלמידה ווהתמדה בהשקעת מאמץ, זמן  מוטיבציה פנימית, -למידה הרגלי ?צטייןכדי להמה דרוש  

כאמור, מספר מרואיינים שנקרות בדרכו של התלמיד.  זיהוי ומינוף הזדמנויותם התייחסו גם למנהלי .החומר

 דגישו אתהכמו כן, יושר, כבוד לאחר, עמידה בנהלים ואזרחות טובה.  -הרגלים וערכים מוסריים הוסיפו

 . ים להצטייןתלמידל סייעל אחריותם של בתי הספר

                                                           
 

 

 זכר כדי לשמור על חיסיונם. לאורך הממצאים שולבו ציטוטים של מרואיינים. הציטוטים מובאים בלשון 7
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פיתוח/ חיזוק כישורי התלמיד בתחום לימודי לרמה מרבית המרואיינים התייחסו ל כיצד מודדים הצטיינות? 

התייחסו  למתמטיקה ולפיזיקה ובייחוד רכזים ומורים ,בודדים)ויש שהוסיפו "למקסימום"(. ביחס לעצמו טובה 

 .זה בתחום לימודי ציונים גבוהיםבאופן קונקרטי ל

  כקטר למצוינות לימודית ומדעים מתמטיקהתפיסות ביחס ל

קרב מצוינות לימודית ב כמוביליביחס למתמטיקה ומדעים על הרצף שונות  תפיסות 3תשובות המרואיינים משקפות 

המרכזי העומד בבסיס כל תפיסה והם יפורטו  רציונלמוצגות התפיסות וה 1ר. בתרשים מס' בתי הספתלמידים וב

  :להלן בהמשך פרק זה

מרואיינים  ;בית ספרית מצוינותלמרכזי )אף בלעדי(  קטר יםמהוומדעים מתמטיקה ולימודי  :1תפיסה 

 :הסיבות הבאותאת  העלושהחזיקו בתפיסה זאת 

ומדעים מובילי מצוינות, תלו זאת  מתמטיקהי לימודסברו כי שאיינים המרו מרבית – עתיד יסודות לבניית 

 לתפקידים אטרקטיביים קבלהמקריטריונים ל נגזריםו הקשורים ל"פתיחת דלתות" בהמשך, פרקטיים בשיקולים

מהווה מקנה בונוסים בקבלה למוסדות אקדמיים ו איכותיתמדעית ( קבלת תעודת בגרות 1: אקדמיהלבצה"ל ו

 מדעייח"ל ומקצוע  4-5תמטיקה ברמת מחייבת לימודי מ . תעודה כזאת,לתפקידים משמעותיים בצה"לפתח 

. אחרים( ייםמדעמקצועות לפיזיקה  ביןגם לא  וכןיח"ל במתמטיקה,  5לבין  4 הבחנה בין לא נעשתה) מורחב

 ונוסיםוהמדעים, הם המקצועות שנותנים הכי הרבה ב '"אני רואה בחשיבות עליונה את לימודי המתממנהל: 

המיון בצבא  ההצלחה במבחניסיכויי את  יםרכישת ידע ומיומנויות המעל( 2 ;שמשפרים את הסכם"

תעודה או לצמצם השורה ללימודי ו קידים משמעותיים בצבאתפלמקדמים הזדמנות  ומכאן גם, ובפסיכומטרי

צמאות יציבות ועל והזדמנות כדי לרכוש מקצוע אטרקטיבים תלמידיל משמעותייםאלה . אקדמייםתארים 

בהיעדר גב כלכלי  -הצוות כי הדבר חשוב פי כמה , מדגישים אנשיבפריפריהציפי לתלמידים באופן ספ. כלכלית

 .לשנות את המציאות אליה נולדווחברתי, זו הזדמנות יחידה 

גם אלו המחזיקים בתפיסה זו, ורואים בלימודי מתמטיקה ומדעים כיסודות לבניית עתיד ולפיכך כקטר למצויינות, 

באופן ברור  ציינו מהםחלק קטן  רק טיקה(:)חלקן תפיסתיות, וחלקן למול הפרק ותותהיות חינוכי שאלותהעלו 

מרואיינים  בדברילעומתם, . םתלמידישאר השל  אלהמ ים, גבוההמגמותשל תלמידי  יםעתידיההצלחה יי הסיכוש

ה יוכל להצליח התמדומוטיבציה האמונה שכל תלמיד בעל  : ראשית, בין אמביוולנטיותאחרים משתקפת 
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 .נוכחים להבין שלא כל התלמידים בעלי יכולות מתאימות לשם כך למעשהבמתמטיקה ומדעים, ולמולה, הלכה 

הדרך שהתפיסה , ולמולהשיבחר, תחום התלמיד בכל של  מיצוי פוטנציאלכצוינות מהמהות תפיסת  ביןשנית, 

אנחנו מעבירים אני מניח שבהיבט מסוים "מנהל:  לדברימדעים. ומתמטיקה  דרך לימודיהינה  ההמרכזית להצלח

לא בוחרים כל מקצוע  כי הם ,ללמוד כל דבר שהם אוהבים ורוצים זה לא נכון שהם יכולים .כפול לתלמידיםמסר 

 איך יודעים אם תלמיד יכול או מסוגל?". –יכולת בסימן שאלה הגם שאלה  ..יה"ספה בב

 קיים כי סברו ,מתמטיקהלורים רכזים ומבייחוד  - קשר בין מצויינות מתמטית למצויינות פדגוגית ואחרת 

)פדגוגיים ואחרים( לבין היבטים נוספים מתמטיקה ומדעים ברמה גבוהה לימודי קשר חיובי מובהק בין 

הבוחרים במגמה ומגיעים להישגים טובים נוטים לבחור ולהצליח  םתלמידי -פדגוגי( היבט 1: המשקפים מצוינות

( היבט 2קבל תעודת בגרות איכותית; זוכים להם  ,כןכמו . כגון אנגלית ומדעים ,נוספים ליבהמקצועות ב גם

סברו  ,לעומתםועזרה לתלמידים חלשים. ריבוי התנדבויות היו שציינו כי תלמידים אלו מאופיינים גם ב -ערכי

תחרותיים והישגיים לעתים ו עסוקים ביחסים בינאישיים,פחות המגמות  כי תלמידי נהלים ויועציםמספר מ

 נוטים יותר להציבחלק מחזיקים בתפיסה שתלמידים במגמה  -ונורמות התנהגות( הרגלים 3 ;בצורה דורסנית

התנהגות הוסיפו גם בתי ספר חלק מב ., התמדה, הישגיות ושאפנותגבוהה לימודית מוטיבציהבעלי מטרות, 

 שיסייעו ומאפיינים תכונותכל אלו נתפסים כיותר במהלך השיעורים )לבוש, משמעת, כבוד למורה וכד'(.  נאותה

בפריפריה מתמטיקה ומדעים  מרבית תלמידייש לציין כי  לתלמידים להתגבר על מגבלות היכולת והנסיבות.

 . ועוד משתלבים במסגרות התנדבות ,ליבה מוגבריםמקצועות לומדים שבהגדרה  מצוינותמשתייכים לכיתות 

 

אף הסבירו את הקשר שהם רואים בין מצויינות במתמטיקה למצויינות בתחומים אחרים  חלק מהמרואיינים

ציונל לקשר בין הצטיינות המרכזיות בבסיס הר)פדגוגיים, ערכיים ו/או הרגלים ונורמות התנהגות(. אלו הסיבות 

 :להצטיינות בתחומים אחריםמתמטיקה ומדעים ב

אתגרים, מחזקות את מהתמודדות והצלחה במקצועות  -גלותחיזוק תחושת מסו( 1נובעת מהבאים:  -העצמה  .1

נות, תחושת המסוגלות ומקנות יכולת התמודדות עם קשיים גם בתחומים אחרים. בהמשך מתהווים גם שאפת

"נחשבים לקבוצה  כמו כן, מורים ותלמידים המלמדים ולומדים במגמות אלה. תחרות בריאה וביקורת עצמית

רכז ).."להשתייך אליה, מעלים את הרמה אחד של השני, מנהלים שיח של מצוינותאיכותית שאנשים רוצים 

מבוקשים יותר, נחשבים טובים ו רשויות ובתי ספר בהם פועלות המגמות –סטטוס ויוקרה( 2 ;(מתמטיקה

 .י הזכאות לבגרות וממוצע הציוניםאחוזעולים והסטטוס מתחזק ככל ש

הלוגית הנדרשת לפתרון בעיות במתמטיקה החשיבה  -חשיבההרגלי  – חשיבה ולימוד הרגלי הטמעת .2

ידע ומיומנויות  רוכשיםבעיות מורכבות בתחומים אחרים. כמו כן, משכללות את האופן בו ניגשים ל ובפיזיקה

נדרש על מנת התלמיד לומד מה  -הרגלי התנהגות; ומתפתחת סקרנות כספיים( היבטיםבבייחוד ליומיום )

ו יינשצהיו  – השראהבהקשר זה ישנה חשיבות גם לפתרון בעיות. , השקעה, התמודדותהתמדה,  -להצליח

ויות דמל יותר יםחשפנגם תלמידי מתמטיקה ומדעים(  ובהם)מצוינות ת וכיתשייכים להמ םתלמידיש

עם זאת,  .היו רוצים להיראות ולהתנהל בעולם בולאופן ת ומודע מעוררמה ש ,אקדמיהבתעשיה ומשמעותיות ב

  .הוריהםנובעים גם מהבית בו גדלו וספגו דרך ערכים וההרגלים הכי  מוסיפיםמרואיינים 

)בראיית כלל  הצלחה בעוד תחומים לזמןחשוב  ךא למצוינות, קטר מהוויםומדעים  מתמטיקה :2תפיסה 

 התלמידים(
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מעלים  המרואיינים , אךמצוינות( מובילות)מתמטיקה ומדעים  לעיל התפיסהאת  תואמתתפיסה זו ביסודה, 

. במתמטיקה ובמדעים ישנם הכישורים המתאימים לצורך הצלחהכל התלמידים להסתייגות הנובעת מכך שלא 

על ל ומדעים מתאימים מראש לפלח קטן מהאוכלוסייה. "יח 5, מתמטיקה ברמה של של מספר מנהלים לטענתם

 תלמידים בעלי פוטנציאל להשיג ציונים גבוהיםמגמות כמה שיותר בולשלב לנסות הם סבורים כי חשוב  מחד כן,

 תלמידיםלהצמיח ולטפח חשוב הם טוענים כי  ,מאידך. ולספק להם את מירב התנאים המתאפשרים לשם הצלחתם

"רואים את המתמטיקה והפיזיקה כמצויינות ויעד ששואפים אליו, אבל  . מנהל:אחריםבמקצועות גם  )אלו ואחרים(

סיכוי להגיע לבגרות, אבל עושים איתם  שאין להםאתה חושב  ר,"האחרים. למשל תלמידי מביש מקום לראות את 

 . "טיפוח המצויינותדאגה גם לאחרים זה חלק מ ..100%-ומגיעים כמעט לעבודה 

 מתמטיקה ומדעים אינם קטר להצלחה והצטיינות לימודיתלימודי  - 3תפיסה 

משרד  שמייחס המופרזת החשיבותהביעו תרעומת על שחלקם מנהלים, ו בקרב יועצים בייחודתפיסה זאת בולטת 

רבים התייחסו לקמפיין שהפיק בנושא משרד החינוך וטענו כי הוא אגרסיבי  ;טיקהמתמההחינוך ללימודי המדעים ו

מצוינות לימודית כמעט  ים"זה אחד העיוותים הגדולים של החברה ושל מערכת החינוך, שמזה. כדברי מנהל: ושגוי

 "ריבוי אינטליגנציות"מושג ל קשור של המחזיקים בתפיסה זאת ן המרכזיהטיעו. "אך ורק דרך מקצועות מדעיים

מתמטית -לפיו, בניגוד לתפיסה המסורתית שמגדירה אינטלינציה אחת כללית, שהינה לוגית - 8,9רדנרשטבע ג

מרחבית, -מתמטית, חזותית-אינטליגנציות בעלות חשיבות זהה: לשונית, לוגיתסוגי  8ישנן ולשונית בעיקרה, 

 םקשת רחבה של תחומי קיימתכלומר, סביתית. -אישית ונטורליסטית-אישית, תוך-תנועתית, בין-מוזיקלית, גופנית

 אלהים מרואיינ. (תיאטרון, אזרחות וכד'למשל ) יותר ממתמטיקה ומדעים אף לעתים, מקדמי מצוינותוחשובים 

להשיג  ם של בתי הספרביכולת תפוגעמשרד החינוך ללימודי מתמטיקה ומדעים החשיבות הרבה שמעניק סבורים כי 

 להעצים, לפתח את האינטליגנציות השונותצר הזדמנויות להתנסות וילישל בית הספר  ותפקיד .הםאת מטרותי

לעומת . בכל המקצועותתלמידים  תלהצלחלהטמיע הרגלים שיסייעו ו רצונותיו ויכולותיוביחס ל כל תלמיד טפחלו

רלוונטיים במיוחד שהינם פועל לקידום הרגלים ו עות הלימוד השוניםמקצו משרד החינוך מייצר היררכיה ביןזאת, 

"לא בטוח שמי שתותח במתמטיקה ידע להביע את עצמו בפני קהל, או שיהיה לו מספיק : ץכדברי יוע למקצוע זה.

IQ יתר על כן. בר", להסתכל מעיות. בהרבה תחומים צריך יצירתשונות רגשי או שיוכל לראות נקודות מבט ,

לתפיסתם, תלמידים רבים אינם מצליחים להגיע להישגים הנדרשים )לאור הרף שמציב משרד החינוך( וחווים מפח 

החינוך, תלמידים בוחרים ללמוד  נפש, חרדה, פחיתות ערך ופגיעה במקצועות אחרים. לבסוף, עקב אילוצי משרד

 מוטיבציה ועניין.מתמטיקה ומדעים ממניעים "פרקטיים" ולא מתוך 

כי אין הלימה כיום בין תפיסת העולם שמנחיל משרד החינוך לבין  ציינומרואיינים  - היעדר מעטפת מתאימה

ים חסרים מורים מתאימבאופן ספציפי ציינו מרואיינים כי . הפרקטיקות שמספק לשטח על מנת לקדם תפיסות אלה

אינם ערוכים לשינוי ואינם מספקים בתי הספר היסודיים וחטיבות הביניים כי וכן ומוכשרים להוראת מקצועות אלה, 

                                                           
 

 

8 Gardner, H., & Hatch, T. (1989). Multiple intelligences go to school: Educational implications of the theory 

of multiple intelligences. Educational Researcher, 18(8), 4-9. 
 

 .להלן הקישור לאתר –ם במשרד החינוך מודינדלה מאתר משרד החינוך, האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לי 9

http://retro.education.gov.il/tochniyot_limudim/etsem/ribuy.htm
http://retro.education.gov.il/tochniyot_limudim/etsem/ribuy.htm
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לדברי  .בתיכון לגשר עליהם קשה מאודפערים משמעותיים ש מכך, נוצרים . כתוצאהתלמידיםל בסיס רגשי ופדגוגי

נעשה אם נחסוך את ההמנעות  .נתח לא קטן מהאוכלוסיה יםהתעסקות עם הנושא מרתיעו"חשיבה מתמטית : יועץ

  לא פשוט לעשות שינוי כל כך מהותי". זו אנחנו כבר בקו הסיום ובנקודה . כבר מגיל קטןאת זה פחות מאיים 

 לימודי מתמטיקה ומדעים לשם קידוםפריפריה של הייחודיים  צרכים –'בפרק 

ת )שנידונה בפרק הקודם(, הנחת היסוד היא שלצד אמונה בחשיבות לימודי המתמטיקה והמדעים כקטר למצויינו

; לצורך תמיכה בתלמידים ובקידומם רבים דורשת הפניית משאבים פדגוגיים ורגשיים אלו מקצועותהצלחה ב

 היכולות, המיומנויות והמסוגלותהמוטיבציה מחד ושיפור חיזוק משאבים אלו נועדו לשם חיזוק האמונה ביכולת ו

אולם כפי שיפורט . נדרשים לצורך הצלחת תלמידים בכל מקום ואינם ספציפיים לפריפריה צרכים אלה .מאידך

הבית במכלול  ריחוק הפיזי, מגבלות המשאבים, ותפקידבמיוחד ל וקשורה ,בפריפריה גדלה המורכבותלהלן, 

ביחס ללימודי ובמרכז בין בתי הספר בפריפריה קיימים הבדלים שרואיינים באופן גורף סברו מ .הגורמים התומכים

ניתן לומר עם זאת על בית הספר. מהות ההבדלים ואופן השפעתם ביחס ל היה שוניוהמדעים, אולם המתמטיקה 

לשם הצלחת  בית הספראחריות רבה יותר על  מוטלתבפריפריה המשמעות המרכזית הינה שכי , כלליבאופן 

 לשאת באחריות רבה יותר )לעתים בלעדית( למילוינדרש בפריפריה  בית ספר :מדעיםבהתלמידים במתמטיקה ו

ההורים מהווים שותפים מלאים להן או מניעים את  במרכז, ש, רגשיות, אינטלקטואליות ופדגוגיותכלכליותפונקציות 

אחוז "פריפריאליות" בית הספר ) ולהככל שעהפערים מקצינים  בית הספר להרחיב את אחריותו בתחומים אלו.

 גאוגרפית(.  בית הספר מרוחק יותרו/או  עמד סוציו אקונומי נמוךגבוה ממתלמידים 

את הצרכים הייחודיים של הפריפריה ביחס ללימודי המתמטיקה  –הוליסטית  תמונהת קפתשממהממצאים 

, רשותי קהילתיהבא לידי ביטוי בכל הרמות )בית ספרי,  מהקשר חברתי כלכלי רחבוהמדעים, יש להבין כחלק 

תפיסתיים, תשתיתיים,  מאפייניםלמגוון ייחסו התמרואיינים  .ומחוצה לו במגוון תחומים בבתי הספרו (מדיניו

ומייצגים מעגל פערים שמשמר שזורים זה בזה שהינם י ביטוי בכל הרמות שצוינו לעיל, באים לידפדגוגיים ורגשיים, ה

 יפורטו להלן בהמשך פרק זה:ם , וה2מובעים בגרף מספר הצרכים  תמצית .עצמואת 
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 פדגוגיים-תשתיתיים –הבדלים בין בתי הספר בפריפריה ובמרכז 

  - ברמת ההורים

בפריפריה אחוזים גבוהים יותר מהתלמידים מגיעים ממשפחות שמצבן הסוציו  – קושי כלכלי של הורים 

רכישת ספרי לימוד, כגון  – ( קושי לממן פונקציות לימודיות חשובות1: המשמעויות המרכזיותאקונומי נמוך. 

 מתמטיקה ומדעים סביב לימודי מתעצםחומרי העשרה, ובייחוד היעדר היכולת לממן שיעורים פרטיים. הקושי 

יינו כי תלמידיהם רכזי מגמות במרכז צ .המצריכים תרגול רב, הבנה טובה של החומר ומעקב אחר החומר הנלמד

 הורים -( מעורבות ופניות ההורים פחותה 2; מסתייעים רבות במורים פרטיים כדי לשמור על הרמה הנדרשת

. מדברי המרואיינים עולה כי מעורבות הורית עסוקים בהישרדות יומיומית ופחות במתרחש בבית הספר

המתרחש בבית הספר ובמגמות.  משמעותית ביותר בסיפוק תשתית רגשית לילד, אך גם לשם פיקוח על

המודעות והמעורבות ההורית במרכז גבוהה באופן משמעותי מבפריפריה, וכתוצאה מכך מחייבת את התלמידים 

)מרואיין: "אין פיקוח  מת ההוראה, היחס לתלמיד וכד'(לר)ביחס  ובית הספר לעמוד בסטנדרטים גבוהים יותר

  .ההורים על המשמר"(של משרד החינוך בשום מקום, אבל במרכז 

  - המוריםברמת 

את הקושי לגייס ולשמר מורים ומתרגלים העלו רובם הגורף של המרואיינים  – מחסור במורים ובמתרגלים 

הן  .ומדעים ליח" 5להוראת מתמטיקה ברמת  שהינם בעלי הכשרה וכישורים פדגוגיים וחינוכיים מתאימים

 ף. ר1באים: דברים היח"ל( ומדעים, הנובע מ 5מורים למתמטיקה )יצע נמוך של קיים ה בפריפריה והן במרכז
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 – דרישות תפקיד. 2 ;, ידע ומיומנויות ייחודיים, ניסיון וחיבור לשטחספציפית הכשרהנדרשת  -גבוה קבלה

ופיתוח  בדיקת עבודות ומבחניםחומרי הלימוד, שעות הוראה ותרגול,  פיתוחלשם  - רב עבודה היקף שעות

האתגר גדל בשנים האחרונות לאור העלייה באחוזי הלומדים במגמה, שמשמעותה אוכלוסיית  .מקצועי תדיר

לומדים הטרוגנית מבחינת ידע ומיומנויות, המצריך שעות רבות יותר להקנייה, תרגול ותמיכה רגשית עבור 

היקפי משרה ; םהישגי תלמידיהב העורר חשש בקרב מורים הנוגע לירידתמ לאור השינוי – עומס רגשי ;תלמידים

מאפיינים אלה  .מחייבים עבודה במספר בתי ספר ועל כן קשה לשמר אותם בבתי הספר לאורך זמן -קטנים

עקב חסכים רגשיים,  מורים בפריפריה נדרשים להשקעה מקצועית ורגשית רבה יותר :מקצינים בפריפריה

אף נמוך המורים היצע בפריפריה הגאוגרפית . כמו כן, (כפי שיפורט בהמשך)כספיים ופדגוגיים של התלמידים 

בנוסף, עיקר המאמץ בהפעלה וניהול של המגמות מוטל לרוב על אדם מרחק פיזי. הו האוכלוסייה עקב גודליותר 

 לתלמידיםאנחנו עוזרים  ה"ס שלנו לא כל אחד יכול לעבוד."בבי: מורה למתמטיקה ומנהל )בהתאמה(אחד. 

ל יותר את המועמדים מתוך פוטנציאל גדו בוחריםבמרכז האוכלוסיה גדולה יותר, ", הרבה מעבר להוראה עצמה"

 ."אלא מתוך מה שיש טובים בין מורים הבחירה אצלנו היא לא...המתאימים

 -ברמה בית ספרית ורשותית 

מרואיינים ציינו כי בפריפריה ישנם פחות סדירויות בית ספריות התומכות בקידום  -סדירויות תומכותמחסור ב 

פיקוח וביקורת על כמו כן, פחות מנגנונים של מגמות אלה )שעות קבועות לצורך פיתוח, הכשרה, ישיבות וכד'(. 

)יתואר  ליקויים אלהתקן חייב את המערכת לדיו כדי ל םההורים אינם מעורבי , בניגוד למרכזבתי הספר, וכן

 .במהלך(

למשל, מעבדות  .מחסור במשאבים וציוד בבתי הספרמספר מרואיינים ציינו  - בבתי הספר היעדר ציוד 

 מחשבים, גישה לרשת האינטרנט, כיתות לימוד מסודרות וייעודיות ועוד. 

ילד מהרגע ש יםמתחיל פעריםהשמרואיינים טוענים  – לתלמידים חינוכיות ומקצועיותהזדמנויות ב מחסור 

  :פחות משאביםעומדים לרשותו  , שכןבכל תחומי החיים יםומתבטא בפריפריהנולד 

אחרים ציינו כי הקושי אינו בהיעדר משאבים . משכורות נמוכותממרכזי תעסוקה ו ריחוק בייחוד - כלכליים .1

התלמידים בהיבטי  מנתבים את המשאבים לטובת קידום ת ובתי הספר אינםומקומייות רשושאלא בכך 

 מתמטיקה ומדעים; 

 היעדר מוסדות תרבות, חוגי העשרה;  - אינטלקטואליים .2

היצע נמוך של בתי ספר, מורים , בהתאם לגודל האוכלוסייה קיים איכות וכמות מורים נמוכה - פדגוגיים .3

לימודית פועלות מגמות מתמטיקה ומדעים(, רמה  ומגמות )למשל, בפריפריה בלבד ישנם בתי ספר בהן לא

נמוכה יותר )מקצין בשכבות נמוכות( וכך גם אחוזי הזכאים לבגרות וממוצע הציונים. הפער מקצין כאמור 

"לרשויות חלשות אין תקציבים לתת, מפה מתחיל הפער מול ככל שהיישוב פריפריאלי. כדברי מנהל: 

בפריפריה פועלים יותר . עם זאת, נראה כי פחות והילד מקבל פחות"אוכלוסיות חזקות. אנחנו יכולים לתת 

אך עלו הסגות ביחס לדרישות כלכליות שאינן תואמות את הצורך, חוסר  -ביחס למרכז תוכניות ופרויקטים

 יציבות ורמת ההוראה )למשל שילוב מתנדבים במקום מורים מוכשרים(. 

 -ברמת התלמידים 

מגיעים ממצב התלמידים כתוצאה מהקושי הכלכלי של משפחותיהם,  – דהחוסר פניות של תלמידים ללמי 

 :הדבר משפיע על חוסר פניות שלהם ללמידהלסייע בפרנסת המשפחות. לא אחת סוציו אקונומי נמוך נדרשים 
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על אחת , וולא מעורבים בנעשה בשיעורים לא מתענייניםהם נעדרים משיעורים, מאחרים,  – במהלך השיעורים

לא ניתן לצפות מהם להמשיך את הלמידה ולתרגל בבית, דברים שנדרשים  - מעבר לשעות בית הספרכמה וכמה 

 . לשם בהצלחה במתמטיקה ומדעים

ת הצלח , רובם המוחלט של המרואיינים סברו כיהאמור לעיללצד  – חשיבות הלימודים לעתיד התלמידים 

מרכזית עבור יכולתו של הילד לצאת מהמעגל שאליו נולד ולהבטיח לעצמו עתיד  בבית הספר הינה התלמידים

אני רוצה שהילדים שלי יקבלו "כדברי מנהל:  ., רכישת מקצוע שיאפשר לבוגר רווחה ועצמאות כלכליתטוב יותר

אמיתי בפריפריה המחויבות להענקת שוויון הזדמנויות להתמודד מול כל בוגר אחר... ואמיתית הזדמנות שווה

 .".הורים, סביבה, מורים.. –הוא הדבר הכי חשוב, אנחנו כמעט לבד במערכה ועובדים נגד כל הסיכויים 

 ורגשייםהיבטים תפיסתיים  -הבדלים בין בתי הספר בפריפריה ובמרכז 

פער במשאבים, ולעומתם מרואיינים בתפקידים בכירים בהנהלות בתי הספר מה ובעיםכנאלה  היבטיםיש שציינו 

. ההבדלים התפיסתיים , בפוקוסובמשרד החינוך, סבורים כי הקושי המרכזי בפריפריה אינו במשאבים, אלא בתפיסות

 שציינו מרואיינים כדלקמן:

הצבת מטרות ופחות ב , להשרדות יומיומית,"כאן ועכשיו"להמכוונות הינה  בפריפריה – היעדר תמונת עתיד 

השלכות של תעניינים במ /אינם מודעים םהוריתלמידים שכן: הלתפיסה זו מחלחלת גם  .עתידל שאיפותו

סיפורי למודלים לחיקוי ולאינם נחשפים  ;ה בלימודיםלהצלח ואינם דוחפיםעתיד ל הלמידה בבית הספר

ערכים פועלים לאור  ;טק, בעלי תארים מתקדמים וכד'(-בתחומים טכנולוגיים/ מדעיים )אנשי היי , לרבותהצלחה

צורך לעבוד, ) אילוצי מציאותו ;(למשפחה סיוענעשים על חשבון  לימודים /קריירהלמשל, וקהילתיים )תרבותיים 

 מדעיםבתמטיקה וחשיבות הלמידה, ובפרט במלמודעים  תלמידים אינם, מכך כתוצאה(. חוסר במשאבים

שהם גדלו, הם  : "הכי חשוב לעבוד בפריפריה על איך מוציאים את התלמידים תודעתית מהמעגלמנהל. לחייהם

שנים  10גדלים במשפחות שמדברות את היום ולא את מחר, ואז אתה מדבר איתו על למידה היום כדי שבעוד 

  .יגיע לאינטל, זה פשוט לא יקרה"

 ישגים גבוהים ולהצטיין,תלמידים בפריפריה אינם מאמינים ביכולתם להגיע לה – היעדר תחושת מסוגלות 

תלו רבית המרואיינים בייחוד במגמות שנתפסות כ"קשות" מבחינת המיומנויות, הידע וההשקעה שדורשות. מ

, פחיתות ערךחשים ההורים עצמם . יתרה מזו, טענו כי את האחריות בחוסר תמיכה ועידוד רגשיים מצד ההורים

ות אלה. חלק מהמנהלים במקצוע, ואינם מאמינים ביכולתו להצליח םהן ביחס לעצמם והן ביחס לילדיה

הפריפריאלית  קהילהבומהרכזים הוסיפו כי תחושות אלה מקוננות גם באנשי הצוות בבתי הספר בפריפריה )ו

יחס לבתי הספר במרכז. את עצמם, את בית הספר ואת התלמידים כבעלי מסוגלות נמוכה ב החווים( בכלל

 שהתלמידים יכולים להגיע להישגים האלה". "יש בעיה של מוטיבציה של מורים שלא מאמינים: כדברי מנהל

יח"ל מתמטיקה ומדעים כיוון שהביקוש  5כתוצאה מכך, בחלק מבתי הספר אין ציפייה שיפעלו מגמות של 

 הנמוך לא יצדיק את ההשקעה הכרוכה בפתיחת המגמות. 

וטיבציה דחיפה ומכך שהגורמים האמורים לעיל משפיעים על  – של תלמידים ללמידה היעדר מוטיבציה 

להשקעה לימודית לרוב אינן מגיעות מהבית ואינן מוטמעות בתלמידים. חוסר המוטיבציה מתבטא בייחוד בכך 

נעדים מבית הספר ומשיעורים, מאחרים, אינם עושים שיעורי בית  -שתלמידים אינם לוקחים אחריות ללמידה

קה והמדעים, שכן דורשים מושקעות רבה וכמובן אינם מגיעים להישגים גבוהים. הקושי מקצין בלימודי המתמטי

 לצד התמודדות עם חוויות כשלון. אף יותר
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 מענים הנדרשים לקידום מתמטיקה ומדעים בפריפריה –' גפרק 

באופן כללי, וכן לשם קידום מגמות מתמטיקה ומדעים בבתי ספר  המרואיינים שהציעופרק זה מציג מגוון מענים 

בתשובותיהם התייחסו המרואיינים לגורמים שתרמו להצלחת המגמות בבית ספרם בפריפריה. באופן ספציפי 

חסרים שדרושים להמשך קידום המגמות. כמו כן, ישנה התייחסות לאחריותם של גורמים שונים במעטפת גורמים ו

 פרק:היפורטו בהמשך , והם 3בגרף  מוצגיםסיכום המענים  החינוכית.

  

 :מענים בהיבט תפיסתי

  -ברמת בית הספר 

מוטמע בשנים פריפריה מה שרואיינו בתי הספרבמרבית כאמור,  - ת בית הספרהנהל דרך הטמעת החזון 

בשני המקרים החל נפתחו המגמות לאחרונה. שינוי שהביא להגדלת אחוזי הלומדים בהן או לחלופין האחרונות 

חשיבות מגמה הוביל את תפיסת ה. במקרה יחיד צוין כי רכז המנהל בית הספר החלטה שקיבלתהליך השינוי מ

שמפגין כלפי מגמות  מחויבותהו חזון המנהל, מיקוד תשומת הלב, בייחוד בעת פתיחת המגמות המנהל. מול

 . הינן קריטיות מתמטיקה ומדעים

שחולק את  גיוס רכז מגמהישנה חשיבות רבה ל ידי ההנהלה,לצד הטמעת החזון על  –רכז מגמה מחויב וחזק  

במגמה מאמין מאוד , מקצועי -חזק ומחויבמנוהלות לרוב על ידי רכז . מגמות מצליחות של המנהלתפיסת עולמו 

 קידום מתמטיקה ומדעים בפריפריה.. סיכום מענים הנדרשים ל3גרף 
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כמו כן, ההובלה, הניהול והדחיפה של . ונלחם על המשך מיצובה בסדר עדיפויות גבוה מול המנהל ובחשיבותה

 בכלל בתי הספר על ידי הרכז.המגמה נעשה 

מרואיינים מתארים כי השינוי מלווה בקשיים שונים שעימם מתמודדים  – לתהליך בית הספר מוריגיוס  

בעלי תלמידים מ -שינוי פרופיל תלמידי המגמותל קשור המוריםשחווים המרכזי קושי במגמות ותיקות ה המורים.

תלמידים בעלי מוטיבציה ו/או יכולת נמוכים יותר. כך, מעבר להגדלת לון ויכולת גבוהים ללמידה במגמה, רצ

מעטפת רגשית שלא נדרשו לספק קודם לכן.  לצד, רחבה יותר פדגוגיתלספק מעטפת הכיתות, נדרשים המורים 

יח"ל ושזה הולך להם  5-"קודם היו משאירים רק את התלמידים שיש להם נטייה למדברי רכז מתמטיקה: 

 את כולם ולהקשות עליהם לרדת זה הרבה יותר מסובך וגורם לתסכול אצל חלק מהמורים".בקלות. ללמד 

בהעמקת הידע המקצועי או  , הקושי כרוך בשינוי תפיסתי עמוק ביחס לצוות ולתלמידים,במגמות חדשות

המפתח המורים במגמות הינם באופן גורף ציינו מרואיינים כי עם זאת, מורה חדש למגמה.  תקבללחלופין ב

הגברת מודעות ואמונה  דרך ( חיזוק מוטיבציה1וחשוב לגייס אותם לתהליך דרך הבאים:  להצלחת התלמידים

של אנשי צוות להוביל את השינוי,  ( חיזוק תחושת מסוגלות2; , הכשרות, מפגשי עמיתים ועודבחשיבות המגמה

הצלחה  ,מי "ראוי" ללמוד במגמהל באשר הפספקטיבה( שינוי 3תמיכה רגשית ומענה לקשיים שחווה הצוות; 

תפקידו של המורה לשה ולא כאינדיקטור להתאמה למגמה, כמדד לנקודות חוזק וחו ציונים ראיית -במגמה

שיחות אישיות וצוותיות, הכשרות והשתלמויות כל אלה נעשים על ידי המנהל והרכז דרך הנחלת החזון,  .במגמה

את החיבור  ויעמיקש ,אנשי הצוותשל  חזון משותףבין מורים ו סנכרון -( יצירת שפה בית ספרית4; והוקרה

 תמיכה הדדית ולמידת עמיתים. וויאפשר ,מגמהוהאמונה ב

למידה במגמות בכדי שתלמידים יציבו החיזוק המודעות ותפיסת חשיבות – חיזוק תמונת עתיד -ים תלמיד 

. מרואיינים סיפרו שמנסים בכל דרך אלהמטרות ויעדים, יחלמו חלומות וישקיעו בלמידה כדי להשיג מטרות 

, לנושא על ידי שיחות של ההנהלה והמורים, שיחות אישיות חשיפה -בקרב תלמידים ומודעותהשראה  לעורר

. כדברי עודסרטוני השראה, שיחות עם מנטורים מהקהילה )רופאים, מהנדסים..(, קריאה כתבות, סיורים ו

טק, עבודה -כדי שיבינו איך נראה המחר, מה זה טכנולוגיה, חברת היי "אני רוצה לחשוף אותם למחר,מרואיינת: 

. מספר מרואיינים תיארו של מהנדס.. הם צריכים להכיר את המחר כדי לדעת שהם רוצים להיות חלק ממנו"

במגמות אלה ומשתלבים בתעשייה  לומדיםכאשר אנשים בסביבה  -ברמת הקהילהנוצר שינוי בטווח הרחוק, ש

 מוטיבציה, רצון והשקעה. יםמתחילה לחלחל התובנה שזה אפשרי וחשוב, ומתפתח ובאקדמיה,

העשרה זאת דרך קשה מאוד להשקיע מאמץ בהבנתו.  ,ללא עניין וחיבור מסוים לחומר –סקרנות ועניין בחומר  

יינים מעבר לתכנים הנלמדים ויצירת גירוי אינטלקטואלי, למידה התנסותית, חשיפה לשטח, חיבור לנושאים מענ

 ורלוונטיים לתלמידים, פרקטיקות הוראה מגונוות ומורים שמייצרים עניין.

  - הרשות /ברמת המדינה

הן באמירה והשיח שמעורר בנושא, והן ביחס  -משרד החינוך משמעותי ביצירת מודעות -הטמעת החזון  

"קודם לתמריצים שניתנים לתלמידי המגמות בקבלה לתפקידים בצה"ל ולאקדמיה, כפי שמתאר רכז פיזיקה: 

 כל ]נדרשת[ מודעות לנושא, זה ברמת המדינה, שרוצה להכפיל ולהגדיל את כמות התלמידים במגמות. ברור

השקעה, מכוונות,  -כמו כן, האמירה חשובה גם ברמת הרשות המקומית  שזה משפיע על תלמידים ומורים".

 מיפוי ובקרה. ,, מעקבתהליכים שמקדמים בקהילהמחויבות בנושא של מצוינות. דרך אמירות ציבוריות, 

 :מענים בהיבט רגשי
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  -ברמת בית הספר 

, מוטיבציה חשוב לטעת בתלמידיםות במגמ הצלחהלשם  – וחיזוק תחושת מסוגלות העצמת תלמידים 

וימשיכו לנסות גם כאשר ייתקלו  (בזמן ובמאמץ)יבחרו לשלם את המחירים הנדרשים שכדי וחוסן פנימי תקווה 

ומעקב ההכרות זה ההתייחסות,  חשובה בהיבט -בתלמיד יצירת מעטפת תמיכה( 1: . זאת באמצעותבקשיים

משקיעים זמן כי מרואיינים הדגישו , על מנת לזהות צרכים ומענים ייחודיים. מתקשיםאישי בייחוד לתלמידים 

 הל, מנץיוע, מחנךמעורבות גם חשובה . שיחות אישיות, עידוד, ים "מתנדנדים"תלמידבחיזור אחר  רביםאנרגיה ו

ברמה מישהו צריך לדבר איתו  ,"בסוף כשיש במשברכדברי מנהל: . ההורים לתהליך גיוסבמידת האפשר ו

שעה. אפשר לדבר על משאבים אבל אם אין -יום ושעה-יוםל נפרט עיניים, וזה 4-האישית, לקחת אותו לשיחה ב

במידת האפשר  -הזדמנויות לחוויות הצלחה קטנות (2; .."את האדם שמבין את המשמעות מאחורי הדברים

הוקרה, ת מבחנים פשוטים, תעודותוספת בין היתר דרך  ,של התלמיד צמצם את חווית הכשלוןלמשתדלים 

סדירויות  הכניסוחלק מבתי הספר ב - ( סדירויות תמיכתיות3 ;אישית ותמיכה מלגות הצטיינות, תשבוחות

שיעורי , חשיפה לסיפורי הצלחה, יםעם יועצקבועות שיחות  -קבועות התומכות בתלמידי כיתות המצוינות

חלק מהמרואיינים סברו כי תמיכה זו משמעותית גם עבור תלמידים וכד'.  עם לחץ ות, סדנאות להתמודדהעצמה

במקרים בכדי לעזור לתלמידים לעזוב את המגמות גם  ותערבי הםסיפרו כי מהצד השני  יםבייחוד יועצמצטיינים. 

  מעוררת חרדה גדולה או באה על חשבון מקצועות אחרים.פוגעת בתלמיד,  הלמידהירגישו שבהם 

 :פדגוגיים -בהיבטים תשתיתיים  מענים

  -ברמת בית הספר 

לדידם של מרבית המרואיינים, מורי המגמה והרכז הינם גורמי המפתח להצלחה או  – מקצועיים מוריםגיוס  

פרקטיקות הוראה ו מנוסים, בעלי ידע כשלון של המגמות. מחייב את בית הספר לנהל גיוס קפדני של מורים

להיות המורים על . כמו כן, נראה כי סבלניים ומכילים, מקצועית ללמוד ולהתפתחמחויבים, המעוניינים מגוונות, 

בנוסף, חשוב כי בית הספר ידאג למורים עות רבות מעבר לשעות ההוראה הפורמליות. מוכנים להשקיע ש

 להשתלמויות והכשרות.

על מנת לקדם תלמידים כאמור,  .תוספת שעותבייחוד  – לתלמידים תמיכה פדגוגיתעיבוי מעטפת  

במקצועות המתמטיקה והמדעים, נדרש בית הספר לספק לתלמידים את כל התשתיות הנדרשות ללמידה, שכן 

שעות/ ימים קבועים במערכת תוספת שעות לתלמידים,  -בין היתר היא נעשית אך ורק במסגרת שעות הלימודים.

והן מחוצה לה בשיעורים פרטניים, והגדלתם לקראת  לצורך הוראה ותגבור הן במסגרת השיעורים הרגילה

, (טיקה, כי לאנשים האלה אין עזרה וכסף לשיעורים פרטיים" רכז מתמהיא קריטית עזרה בתרגוליםה)"מבחנים 

עבודה פרטנית במקרים שבהם יש קושי נדרשת עבודה רבה  ;הוראה ותרגול בקבוצות קטנות, כמעט פרטניות

מולו גם בהיבט רגשי וגם בהיבט פדגוגי. לטענתם של המרואיינים כל אלה יוצרים קושי רב בסנכרון המערכת 

 ובהקצאות שעות אך הם קריטיים עבור הצלחת התלמידים. 

, שעות תגבור, בחנים, מבחניםקצאת כיתות לימוד, ציוד נדרש )בייחוד במדעים(, ה -לציוד הקצאת משאבים 

יש שציינו כי לבתי הספר בפריפריה משאבים רבים, ואחריותו של המנהל לתעדף את  .וכד' ציוד עזר למורים

 המגמות ולנתב את המשאבים בצורה מותאמת.
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לשים את המתמטיקה בראש , לקבל החלטות ש פעולה לצוות המגמהחופ – הקלה בנושאים בירוקרטיים 

פרעות למעטפת תלמידים מעיסוקים לימודיים אחרים, שלא יהיו קטיעות או הלפנות  הבית ספרית, הפירמידה

 .ההוראה של המתמטיקה

בניית תוכניות לימוד, סדירויות מתאימות לקידום מצוינות )שיחות משותפות של מנהלים,  -סדירויות תומכות  

ציוני תלמידים, תלמידים מעקב אחר )אחר תלמידי המגמה  רכזים ומורים בנושא מצוינות(, מיפוי ובקרה

ובהקשר זה ציינו כמה בתי ספר כי גייסו איש מקצוע ייחודי האמון על  (וכד' , צרכים ייחודייםשעשויים לנשור

כללית עם רמתם הכרות מורים משותפים, חטיבת הביניים )עם  . בנוסף, יצירת רצףמצוינות בבית הספר

 .תלמידים שיש לחזק, פוטנציאל, חומרי לימוד וכד'(התלמידים, הכנה מותאמת להלימודית של 

, בייחוד במרכז ובפריפריה מתרחש - ממנה היציאההגמשת מנגנוני הכניסה למגמה והחמרת מנגנוני  

מגמישים את רף הכניסה למגמה ציינו כי מרבית בתי הספר  -הגמשת מנגנוני הכניסה למגמה( 1 :במתמטיקה

המביעים עניין או בעלי פוטנציאל לעבור  יםתלמידכלל הלמאפשרים ו (והתלמידיםבהתאם לכמות המורים )

ם מנסים... מקסימום הוא "גם אם רואים שילד קצת מתאי: מנהלדברי לכיתה י'. ב הב להשתלב ,את הבגרות

מתן : , בין היתרהחינוךמכתיב משרד שהמדיניות את  לכופףלעתים אנשי הצוות נדרשים לשם כך . ף"נופל בסו

 סדנאות קיץ ותגבורים,, ולבגרויות למגמה מיון מבחנילגשת לרבות ת יוהזדמנומתן , ם בחט"ביונימשקל נמוך לצ

 שעות עבודה רבות שעליהוהשקעת המשמעות הינה  .צמצום תכני הלימודו יח"ל 5-יח"ל ול 4-למידה מקבילה ל

השקעת גם מצד בית הספר הדבר כרוך ב גבוהים.של תלמידיהם כשלון האחוזי כן ו מתוגמלים, מורים אינם

יח"ל בכדי שלא להעמיק  5-בבתי ספר בודדים בחרו שלא לאפשר לתלמידים חלשים לגשת ל .רביםמשאבים 

פקח על תלמידי שמטרתם למגוון נהלים בתי הספר יצרו  -החמרת מנגנוני העזיבה( 2 ;אצלם את תחושת הכשלון

. הוריםהגעת ו ועידות, מגמה רכז ,מנהל , בין היתר: שיחה/ אישור שלתלמידים לנשורעל הקשות המגמה ול

לא חזקים ואנחנו תומכים בהם, כמעט ולא מוותרים על אף אחד, תלמידים "הרבה  :מורה למתמטיקהכדברי 

 . לפעמים עד כמעט יאוש כבר"

  – הרשות /ברמת המדינה

כאמור, גם בפריפריה וגם במרכז טענו כי היצע המורים המתאימים להוראת  –עזרה בגיוס ושימור מורים  

יח"ל ומדעים אינו גדול. עם זאת, הייתה הסכמה גורפת כי הקושי בפריפריה גדול יותר.  5מתמטיקה ברמת 

במרבית המקרים הבחירה ללמד בפריפריה מונעת מתוך ערכים שאינם מספיקים בכדי להגדיל את כמות 

משמעותיים יותר  תגמול ותמריציםמר אותם לאורך זמן. מרואיינים רבים סברו כי הפתרון לכך הוא המורים ולש

"לפריפריה צריך למשוך מורים חזקים, לא כל אחד רואה את זה מתמטיקה:  . לדברי רכזלמורים בפריפריה

יח"ל.. הכל  5-שאר בכשליחות.. נדרש מורה טוב שיוכל להרים את בית הספר, שיסכים להגיע ולא ייברח וגם שי

יח"ל חייבים להביא גם מורה טוב, איך גורמים לו שלא יעזוב  5מתחיל ונגמר במורה. אם רוצים קבוצה טובה של 

הכשרת עוד הוסיפו מרואיינים את הפתרונות הבאים: חשיבותה של  את בית הספר? תגמול, תגמול, תגמול".

. מרואיינים בודדים סברו כי הוקרה, וכוח עזר איכותי, הפחתת העומס על ידי מורים איכותית ושיח עמיתים

 . בשינוי מדיניות משרד החינוך והצבת המורים בפריפריה באופן כפויהפתרון אינו בתגמולים כי אם 

החשיבות הינה גם בסיוע למורים בתוך הכיתות כדי  – גיוס ושימור כוח עזר להוראה, מתגברים ומתרגלים 

וכן גם במתן בתלמידים מתקשים, אישית תמיכה לאפשר המורים והתלמידים, למנוע שחיקה ולצמצם את יחס 

 בוגרי ביה"ס, סטודנטים להנדסה –לכוח עזר. דוגמאות שניתנו עזר מעבר לשעות הפורמליותשיעורים תגבורים ו

מגוון פרקטיקות  -( הרחבת הידע הפדגוגי1במטרה לקדם את הבאים: –פיתוח מקצועי למורים ומתנדבים. 
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פיתוח מקצועי בדגש על תמיכה רגשית ומוטיבציונית  -( הרחבת הידע החינוכי2הוראה המעוררות סקרנות; 

מורים שלא עבור  -( אפשרות לקידום מקצועי3לתלמידים, תקשורת נכונה עם התלמידים, יצירת קשר אישי; 

תוכניות לקידום מצוינות של ( 4; 4או  3-יח"ל ולא רק ב 5-יכולים לגשת לתואר נוסף, על מנת שיוכלו ללמד ב

, ושיתוף עמיתים הכשרות מקצועיות, קבוצות תמיכהו מרואיינים דיברו על חשיבותם של השתלמויות .מורים

ומומחים אטרקטיביות ואיכותיות. כמו כן, הדגישו את החשיבות של חשיפה ולמידה ממורים מצוינים שהינן 

  כחלק מההכשרה.  

ת ושרבבתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים, הכ מתאימים מוריםהקפדה על גיוס ( 1 – צף לימודייצירת ר 

בבתי הספר פער בין החומר הנלמד צמצום ה -והציפיות ( רמת הלמידה2, רלוונטיות ורמה פדגוגית הולמת

. הכנה רגשית ופדגוגית של תלמידים ללמידה במגמות כבר בגילאים ביחס לתיכוןהיסודיים ובחטיבות הביניים 

ה ולתיכון, תמיכה שנתית, מורים משותפים לחטיב 6ראייה  -תקשורת וסנכרון בין בתי הספר יצירת( 3; צעירים

בתי בין , ביישוב חיבור בין מוסדות אקדמיים שונים -ברמת הרשות  .בתלמידים מתקשים כבר בחטיבה

 ספר, הכשרות משותפות, שיתוף בידע ועוד.

"צריכים : ץוע, יהמשאבים בפריפריה מעטים ביחס למרכזטענו שהיו ש – דיפרנציאלית משאביםחלוקת  

בפירוש שיש משאבים אחרים שמקבלים בפריפריה  שיש במרכז למענים כאן. אני יודע להשוות את המענים

להתאים את המשאבים ואחרים הוסיפו כי יש  ;"ובמרכז. הם מקבלים דברים אחרים ויותר כמעט בכל תחום

 :, בייחוד עבור הבאיםמעמד סוציו אקונומילטיפוח ובהתאם למדד  בפריפריה

ההוראה הפרונטלית במתכונת הנוכחית מיועדת ומתאימה למרבית  -תגבור הוראה ו שעות תוספת .1

במצבים בהם התלמידים, הקושי נוצר בקרב תלמידים שזקוקים לתמיכה רגשית ופדגוגית נוספת וייחודית. 

ההורים יכולים לממן את הסיוע הפרטני, הם מתאימים את המענה לצורכי הילד. אולם כשאפשרות זו לא 

מורים שעות הוראה ותגבור נוספות להמשאבים יאפשרו לממן . אותהקיימת בית הספר צריך לספק 

ניתוב  .כה ייחודיתולתמוך בתלמידים שזקוקים לתמי ליותר תלמידים להכנס למגמותשיאפשרו ומתגברים, 

כי עומדים לרשות הפריפריה כספים רבים,  טענומספר מרואיינים  -עבור פיתוח המגמות  משאבים

 והקושי הינו שהרשות המקומית ובתי הספר אינם מתעדפים אותם כראוי.

כיתות מחשבים, מעבדות, ציוד שביה"ס לא יכול לשדרג בעצמו. במידת הצורך ובמיוחד בבתי ספר  – ציוד .2

שבהם התלמידים מגיעים ממשפחות קשות יום נדרשת מעטפת תמיכתית עבור תלמידים שנשארים עד 

ים מאוחר לתגבורים, ארוחות ותנאים לימודיים הולמים. אולי אף לשקול עזרה כלכלית לתלמידים שצריכ

 לעבוד אחר הצהרים.

תמונת עתיד חיובית  לבנות אצלםלרתום את ההורים לתהליך החינוכי, סדנאות הורים,  – תמיכה בקהילה .3

"אני יודע לזהות כבר בגילאים צעירים מי הולך נער בסיכון או נוער נושר אנחנו יודעים לדברי מנהל:  יותר.

עבור תלמידים )מרכזי  מעניםיצירת רצף עירוני של  א להתעסק עם זה כבר בהתחלה".את זה אז למה ל

לימוד והעשרה, שיעורים פרטיים מסובסדים( ועבור הורים )סדנאות, תמיכה(. ניכר כי התמיכה הרשותית 

  .בבתי הספר במרכז רבה ומשמעותית
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 יםנספח

 ם רואיינו בעלי תפקידים למחקר:בהש 10פירוט בתי הספר המרכזיים – 1נספח 

סוג חינוך  סוג פיקוח מגזר מחוז 11בית הספר

 מוסד

שכבות 

 לימוד

 מדד טיפוח

 6 י"ב-ז' רגיל דתי-ממלכי יהודי תל אביב 1

 5 י"ד-י' רגיל ממלכי יהודי תל אביב 2

 9 י"ג-ז' רגיל ממלכי יהודי צפון 3

 6 י"ד-ז' רגיל ממלכי יהודי צפון 4

 6 י"ד-ז' רגיל ממלכי יהודי דרום 5

 7 י"ב-ז' רגיל ממלכי יהודי דרום 6

 1 י"ב-ז' רגיל ממלכי יהודי תל אביב 7

 1 י"ב-ז' רגיל ממלכי יהודי תל אביב 8

 

 ראיונות במסגרת מחקר: בעלי התפקידים עימם נערכו פירוט – 2נספח 

בתי ספר המשתייכים  תפקיד

 (5-10לפריפריה )מדד טיפוח 

בתי ספר המשתייכים 

 (1-2למרכז )מדד טיפוח 

 

  2 7 ספרמנהלי בתי 

  1 5 יח"ל 5רכזי מתמטיקה 

  1 4 יח"ל 5מורים למתמטיקה 

  1 2 רכזי פיזיקה

  1 2 יםיועצ

  0 1 פדגוגיהרכזי 

  0 1 רכזי מצוינות

  2 גורמים מערכתיים במשרד החינוך

  30 סה"כ

 

                                                           
 

 

 בתי ספר נוספים  2-בעלי תפקידים. בנוסף, רואיינו גורמים בודדים מ 4-3בתי הספר מרכזיים הינם בתי ספר שבהם רואיינו  10
 אינם מפורטים על מנת לשמור על חיסיון המרואייניםכאמור, שמות בתי הספר  11


