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מדע וטכנולוגיההאתגרים בלמידת 

טכנולוגי/מדעיטקסט קריאת •

מדעיים מקצועייםרכישה ושימוש במושגים ומונחים •

.פתרון בעיות, חקר, חשיבה, למידהרכישת והפעלת אסטרטגיות •

חזותי/מילולי, מוחשי/מופשט, מקרו/מיקרו•

הצגת ידע, עבודת צוות•



בכיתה יתרונות הוראת מדע 

מוחשיותמאפשרת פעילויות לימודיות •

בקבוצות קטנותמזמנת אפשרות טבעית ומובנית לעבודה •

עניין וחקרנותמאפשרת פעילויות המעודדות •

ומגוונותרבות הקניית מיומנויות חשיבה ולמידהמאפשרת•

סדרי  , ניתוח, התבוננות)וברורה מחד מובניתהמחקרית במדעהמתודה •

(השלכות, אינטגרציה, העלאת השערות)מאידך ויצירתית(עבודה

י הצלחה בתחום הנתפש  "ע)לשיפור הדימוי העצמיאפשרות מזמנת •

( כמורכב

-חשיבה מטהמאתגרת ומספקת הזדמנויות רבות לשימוש במיומנויות •

קוגניטיביות



שילוב תלמידים בעלי לקויות למידה  

( מכלל התלמידים10%כ )בשיעורי מדע וטכנולוגיה 

הוראה לתלמידים בעלי  

:  לקויות למידה

(פיסי ותכני)שילוב 

IDEA, 1997

2002משנת תיקון : ישראל

, לחוק חינוך מיוחד

יישום  ,1988-ח"התשמ

ד"משנת תשס

":  מדע לכל"

לכל תלמיד החובה והזכות  

לרכוש השכלה מדעית  

AAAS, 1993; NRC, 1996

(Inclusion)שילוב 



בכיתת מדעיםמגוון הלומדים 

בעלי  תלמידים

קשיי למידה
ולקויות למידה

תלמידים בעלי    
סגנונות למידה  

מגוונים

תלמידים

מתקדמים/מצטיינים



ט"מוכלפי הוראת ב "עמדות מורות חט
בעלי לקויות לתלמידים 
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מתן מענה לכל תלמיד ותלמידה

Responsive Teaching

Culturally Responsive Teaching

Differential Teaching



יש לי אישור  
...לצייר בשיעור



Maslow, A. H. (1970). Motivation and Personality. 2d Ed. Harper & Row.



ערוצי-מודל הוליסטי רב
Multi Faceted Holistic Approach (MuFHA)

קוגניטיבי

חברתי

רגשי

סנסומוטורי



הומור

רקע תרבותי

קוגניציה-מטה

(2016)'א, וספקטור־לוי'ר, גלובמן',מ, יפרח
315-354,(2)נ, מגמות.עיצוב ויישום, פיתוח: מודל הוליסטי להוראה וללמידה של מדע וטכנולוגיה בכיתה הטרוגנית משלבת

http://www.megamot-journal.org.il.proxy1.athensams.net/%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%9C+%D7%94%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%99+%D7%9C%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94+%D7%95%D7%9C%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94+%D7%A9%D7%9C+%D7%9E%D7%93%D7%A2+%D7%95%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94+%D7%91%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94+%D7%94%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%92%D7%A0%D7%99%D7%AA+%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%91%D7%AA+%D7%A4%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97+%D7%A2%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%91+%D7%95%D7%99%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%9D_h_hd_8793_5162.aspx


?אז איך עושים את זה



ערוצי-מודל הוליסטי רב
Multi Faceted Holistic Approach (MuFHA)

קוגניטיבי

חברתי

רגשי

סנסומוטורי
ש"חרמ

חברתי

רגשי

מוטורי

שכלי



צימוח וחקר  
בגינה האורגנית  

:  בגן הילדים
העגבנייה כמשל

מונדתל , גן הגפן

טלי ישראלי: מנהלת הגן

יעל דמתי: סייעת הגן

עמרפטריסיה: מדריכת איכות הסביבה

נירית סייג:מפקחת 

ג"תשע, מרכז דע גן, כנס שנתי



חוקרים את העגבנייה

היא רטובה
ויש בה 
גרעינים

קשה  
לראות את  

הקליפה



הנבטה  

חופרים גומה   ממלאים בקומפוסט את התבניות

תל מונד, גן הגפן28/12/12

גן הגפן



העברת הנבטים לאדמה
גן הגפן שיצמח יגדל

וייתן הרבה פירות  



העברת הנבטים לאדניות  
גן הגפן



שתילה באדניות  -ניסוי
גן הגפן

אדנית עם קומפוסט  

אדנית עם קומפוסט  תוצרת הגן

שנקנה במשתלה



מן הפרח יוצא הפרי

מהפרי  

מוציאים את  

הזרעים

וחוזר  

...חלילה



אוכלים מרק עגבניות
גן הגפן



קטשופ תוצרת גן הגפן



כתיבת מתכון אורייני



משחקים בעקבות תהליך גידול עגבניות
משחק זיכרון  



עגבניותסיפור על שתיל 



הסיפורהצגת 



הומור

רקע תרבותי

קוגניציה-מטה

(2016)'א, וספקטור־לוי'ר, גלובמן',מ, יפרח
315-354,(2)נ, מגמות.עיצוב ויישום, פיתוח: מודל הוליסטי להוראה וללמידה של מדע וטכנולוגיה בכיתה הטרוגנית משלבת

http://www.megamot-journal.org.il.proxy1.athensams.net/%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%9C+%D7%94%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%99+%D7%9C%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94+%D7%95%D7%9C%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94+%D7%A9%D7%9C+%D7%9E%D7%93%D7%A2+%D7%95%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94+%D7%91%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94+%D7%94%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%92%D7%A0%D7%99%D7%AA+%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%91%D7%AA+%D7%A4%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97+%D7%A2%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%91+%D7%95%D7%99%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%9D_h_hd_8793_5162.aspx










חופש בחירה



מצלמים מאפייני חיים

אסף בפעולה

התמונה של ליהי

הכלב של דנה
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השפעת הקפאת תאי שורש  

סלק על יציאת צבענים מהתאים









במידה רבה
41%

במידה  
סבירה
25%

במידה  
מועטה
17%

בכלל לא
17%

בקבוצה קטנהלי מתאים לעבוד היה 

משוב בעקבות הוראת עמיתים

עזר לי ללמוד בעצמי  "*
"ומאחרים

זה יותר מצומצם  * 
ויותר מתרכזים

לא הרגשתי  "* 
"שהבנתי יותר טוב

בקבוצה גדולה  "* 
אני לומדת משאלות 

"של אחרים

מאוד עוזר לי  "* 
ללמוד בקבוצה  

קטנה אך גם בכיתה  
"אני מצליחה להבין

בקבוצה קטנה אני   "* 
"לומדת פחות טוב

לא הייתה עבודת    "* 
"צוות



סדנאות מורים  

אני לא רואה את עצמי יושבת כל יום  "

לפני כל שיעור להכין לכל תלמיד , שעות

"חומרים שמתאימים לו

שיקום מי  . זה כמעט בלתי אפשרי"

"שמצליח לעשות את זה

התלמידים האלו בולטים בבעיות  "

שאין לי כלים להתמודד עם ...  התנהגות 

"  אני מתוסכלת. זה

הקפדנו על התאמת טקסט ועל  "

ראינו עליה משמעותית  ...רלוונטיות

זה עבד כל כך יפה  ... מאד בציונים 

זה נורא  . שעכשיו החלטנו שנמשיך

" חשוב

...  בניגוד לתמיד, הם עבדו"

הרגשתי הבדל גדול ממשימות  

"  רגילות

נוצר מצב מוזר שהם הרגישו  "

...  שבזכותם אחרים גם מקבלים

להם מוטיבציה גם אלו שאף  היתה

" פעם לא עושים כלום

אחרילפני



הישגים של תלמידים בעלי לקויות למידה  

ותלמידים שאינם בעלי לקויות למידה

ב פנימי"ניתוח ציוני מבחן מיצ

ממוצע  

ציונים

*** P <0.001

N=181

'רגילים'
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70.3
73.171.2

N=208
N=33N=147N=23

קבוצת השוואה קבוצת התערבות

***48.9 תלמידים  

בעלי  

לקויות  

למידה
תלמידים  

בעלי  

לקויות  

למידה



...היישום.... ועדיין

שונה ממורה למורה•

גם המורה וגם  )לעיתים כרוך בהשקעת זמן במהלך בניית ההרגלים •
(התלמידים

ספיראלי ומתמשך, תהליך הדרגתי•

יוצר ערעור בשל התנסות במצבים חדשים בכיתה•

המציאותמחוייבשהרי השינוי , אבל המאמץ שווה•



תודה

יפה גונדה קרן ר מרב יפרח  "לוי   ד-ספקטוראורניתר "ד

טלי שכטר  אלוני אושרה 

אוניברסיטת בר אילן, הספר לחינוךבית 


