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The Long Shadow of the Pandemic: 2024 and Beyond
Even when the world returns to ‘normal,’ the legacy of Covid-19 will 

transform everything from wages and health care to political attitudes 

and global supply chains.

https://www.wsj.com/articles/the-long-shadow-of-the-pandemic-2024-dna-dnoyeb-11602860214
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,  בעלי משמעותלהפיק ייצוגים, לנתח תוצאות•

מבוססותלפרש ממצאים ולהסיק מסקנות 

להעריך ראיות ממקורות שונים•

לבחון מסקנות מחקר לאור הידע המדעי המצטבר •

בראיות ובמסקנות  ההנחות וההטיות ולזהות את 

המוצגות במחקרים

על ראיות טיעונים המבוססים להבחין בין •

ותיאוריות מדעיות לבין אלה שאינם

להשתמש בחשיבה הסתברותית לצורך הערכת  •

תיאוריה או טענה , מידת הוודאות של הסבר

בהתבסס על ההבנה כי דרגת הביטחון במסקנות  

גדלה עם הצטברות ממצאים דומים

לזהות את ההשלכות האפשריות של ידע מדעי על  •

סביבתיות ומוסריות, סוגיות חברתיות

הסבר מדעי של תופעות. 2

להבחין בין שאלות מדעיות לבין שאלות •

שאינן מדעיות  

להכיר מאפיינים של הסברים ותיאוריות •

מדעיות ולדעת להבחין בינן לבין אלה  

שאינן מדעיות

,  להכיר מאפיינים מרכזיים של חקר מדעי•

להבין עקרונות וקריטריונים של חקר  

מדעי המובילים לביסוס ידע מהימן כמו  

אובייקטיביות ושקיפות ולהעריך יתרונות 

וחסרונות של שיטות מחקר  

להעריך דיווחים במדיה אודות נושאים •

לקבל החלטות , הקשורים במדע

מושכלות לגביהם

ביצוע והערכת  , תכנון. 3

מחקר

להעלות  , לנסח שאלות מחקר•

לתכנן מערך מחקר  , השערות

מתאים ולבצעו היטב באופן  

. בטוח ובהתאם לתכנון

,  זהות ולהעריך שאלות מחקרל •

תצפיות וניסויים מדעיים

לזהות מגבלות מחקריות ואת •

הדרכים להתמודד עימן

להכיר ולהעריך שיטות להבטחת  •

מהימנות נתונים ואובייקטיביות  

של הסברים

להתנהל ביושרה ובשקיפות  •

בעריכת ניסויים מדעיים ובדיווח  

.על תוצאותיהם

פרשנות מדעית של נתונים. 4

להשתמש בידע מדעי לתיאור ולהסבר •

טיעון מדעי של תופעות ואירועים ולנסח 

להעריך הסבר וטיעון מדעי ולזהות בו  •

בעיות או כשלים

מגווניםבהקשרים להשתמש בידע מדעי •

להעריך ולבנות , להשתמש, לזהות•

להסבר ולחיזוי תופעות, לתיאורמודלים

כולל זיהוי רכיבים  , לחשוב מערכתית•

זיהוי קשרים ביניהם וחיזוי , במערכת

ההשפעה של שינוי אחד או יותר של  

לצורך הסבר , רכיב בתוך המערכת

.תופעות ופתרון בעיות מורכבות

לזהות שאלות לחקירה  , מושגים ורעיונות ובשיטות מחקר מדעיות כדי לתאר ולהסביר תופעות, היכולת להשתמש בידע

חברתיים , להסיק מסקנות מבוססות ראיות ולהשתמש בנתונים אובייקטיביים וידע מדעי בהיבטים לימודיים, מדעית

היכולת להשתמש בידע ובכלי החשיבה המדעית מאפשרת  . הבנת הרלוונטיות והנחיצות של המדע לחיי היום. ואישיים

.הקהילתית והגלובלית, לגבש עמדה ולהשתתף בקבלת החלטות מושכלות ברמה האישית

התמצאות מדעית. 1

אוריינות מדעית–דוגמה 
יכולות ליבה ופעולות



בגישה בינתחומיתSTEMחינוך 



בגישה בינתחומיתSTEMהגדרה של חינוך 
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,  עקרונות)גישה חינוכית המקדמת אינטגרציה של תוכן 

הנדסה ומתמטיקה  , טכנולוגיה, הנובע ממדע( מיומנויות ועמדות

. תוך כדי פתרון בעיות של העולם האמיתי

הוראה ולמידה של תוכן ופרקטיקות של ידע תחומי ובינתחומי  

או מתמטיקה באמצעות שילוב של  /חקר מדעי ו, הכוללות מדע

פעילויות , פרקטיקות של הנדסה ועיצוב הנדסי של טכנולוגיות

hands on - minds on פתרון , תוך שילוב של חשיבה ביקורתית

.רצוי בשילוב הקהילה, חשיבה יצירתית ושיתוף פעולה, בעיות



בינתחומיSTEMהרציונל לחינוך 

שיפור מוכנות ומסוגלות לתפקד בהצלחה בעולם המתפתח טכנולוגית

שוויון הזדמנויות והגדלת מוביליות חברתית לאוכלוסיות תת מיוצגות, קידום הוגנות

לכולם" הון מדעי"חיזוק הזהות המדעית ו

פיתוח מיומנויות לקראת עתיד משתנה תמידית

סביב רעיונות גדולים , פיתוח ידע וחשיבה תחומיים ובינתחומיים
האינטגרציה משפרת את לימוד המושגים התחומיים ומגבירה את יכולת  

ההעברה של הידע והמיומנויות בין ובתוך התחומים



בינתחומית STEMבגישת עקרונות בחינוך 

מיומנויותבינתחומי
בעיות מהעולם  

האמיתי

הוגנות והכלהאקוסיסטם

למידה  

התנסותית

•Hands on - minds on



בין תחומיות
אינטגרטיביSTEMבחינוך בגישת 
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STEM-דיסציפלינות ה

היא גוף ידע על עיצוב ויצירה של מוצרים שהאנושות יוצרת הנדסה
התהליך ההנדסי הוא עיצוב תחת  . ובו בזמן היא תהליך לפתרון בעיות

. או המדע, אילוץ אחד בעיצוב ההנדסי הוא חוקי הטבע. אילוצים
,  ארגונומיות, חומרים זמינים, מימון, אילוצים אחרים כוללים זמן

ההנדסה משתמשת  . יכולת הייצור והתיקון, רגולציה סביבתית
במושגים מהמדע ומתמטיקה כמו גם בכלים טכנולוגיים

כולל , הוא תחום המחקר של עולם הטבעמדע
כימיה וביולוגיה  , חוקי הטבע הקשורים בפיזיקה

ויישום העקרונות והמושגים הקשורים לתחומי  
מדע הוא גוף ידע שהצטבר לאורך זמן  . הדעת הללו

היוצר ידע -ובו בזמן הוא תהליך של המחקר המדעי 
ידע מדעי נותן בסיס לתהליך העיצוב .חדש

.ההנדסי
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אמנם אינה דיסציפלינה במובנים טכנולוגיה
אך היא כולל מערכת שלמה של בני  , הרגילים

תהליכים  , ידע, אדם וארגונים
היוצרים ומפעילים מוצרים   (device)ומתקנים

כמו גם המוצרים הטכנולוגיים  , טכנולוגיים
האנושות יצרה  , במשך ההיסטוריה. עצמם

טכנולוגיה כדי לספק את הצרכים והרצונות  
רוב הטכנולוגיה המודרנית היא תוצר של  . שלה

מדע והנדסה וכלים טכנולוגיים משמשים בשני  
התחומים

,  היא תחום המחקר על דפוסים ויחסים בין כמויותמתמטיקה
בו מחפשים עדויות אמפיריות כדי  , בניגוד למדע. מספרים ומרחב

הטענות במתמטיקה מתקבלות , לקבל או לדחות טענות
.  באמצעות טיעונים לוגיים המתבססים על הנחות בסיס

הלוגיים עצמם הם חלק ממתמטיקה  ( arguments)הטיעונים 
הידע במתמטיקה ממשיך  , כמו במדע(.claims)כמו גם הטענות 

אלא אם  , הידע במתמטיקה לא מופרך, אך בניגוד למדע. לגדול
קטגוריות מושגיות ספציפיות  . ההנחות הבסיסיות משתנות

,  בתוכניות הלימודים במתמטיקה כוללות מספרים ואריתמטיקה
.  גאומטריה וסטטיסטיקה והסתברות, פונקציות, אלגברה

.הנדסה וטכנולוגיה, מתמטיקה משמשת במדע

NRC 2009, Honey et al., 2014



האינטגרטיביSTEM-בינתחומיות בגישת ה
הגדרה
,כלים,מידעוממשגיםמשלביםלומדיםשבותהליךהיאבינתחומיתלמידה

במטרה,יותראותחומיםמשניונתוניםהשקפות,טכניקות,עקרונות,תיאוריות
אפשריותהיושלאבדרכיםבעיותלפתוראותופעותלהסביר,תוצריםלייצר

Boixיחידיתחוםשלבאמצעים Mansilla, 2010))

רציונל

הבעיות המרכזיות של העולם לא יכולות לקבל מענה מתחום אחד ומהמשך  ✘
צבירה של ידע תחומי אלא מהבנה טובה יותר של היחסים בין שדות ידע אלו  

עםלהתמודדות.שיכוליםנשים.אמצריכיםהגלובליהעבודהבשוקהשינויים✘
ביעילותולתקשרגמישהבדרךות.מומחיםשלחשיבהליישם,חדשותבעיות

.נושאלאותוביחסשונותהשקפותות.בעליות.אחריםנשים.אעם
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2019ר עדי קדרון "ד,  "פעילות למידה בינתחומית במערכת החינוך"סקירת ספרות 



STEMדרכי שילוב בחינוך 

עקרונות ומיומנויות נרכשים בנפרד בתוך כל : תחומי✘
.  דיסציפלינה

נרכשים עקרונות ומיומנויות בנפרד בכל תחום תחת  : תחומירב ✘
שילוב מספר תחומי ידע אולם ללא אינטגרציה  .נושא מרכזי אחד

זו מציגה את תחומי הידע זה לצד זה כאשר כל אחד מהם  גישה . ביניהם
הקשר בין התחומים מסתכם בכך שכל אחד בדרכו נוגע  . שומר על זהותו

.השלם הוא סכום חלקיו. על משותף אחד-בנושא

משני  , נרכשים עקרונות ומיומנויות הקשורים זה לזה: בינתחומי✘
.במטרה להעמיק את הידע והמיומנויות, תחומים או יותר

ידע ומיומנויות משני תחומים או יותר נלמדים  : חוצה תחומים✘
ככלי  היום־יוםומיושמים בפתרון בעיות ופרויקטים הנוגעים לחיי 

20להתנסות הלמידה
Vasquez et al., 2013

מורים  

,  נפרדים

מתכננים  

לחוד  

ומלמדים  

לחוד

מורים  

המלמדים  

ביחד או 

מורה יחיד  

אך מיוחד

https://www.amazon.com/STEM-Lesson-Essentials-Grades-3-8/dp/0325043582


'  ה-'גן-התאמה לגיל 
הסביבה מזמינה את הלמידה, בגן התנסות תוך כדי החיים✘

לבחור בבעיות פשוטות שיאפשרו לתלמידים לראות את ההשפעה של  כדאי ✘
של ההשלכות על ( זיהוי ויישום)באופן שההבנה , על החברה STEMתחומי ה

.  בשלבי החינוך הבאים STEMההחברה יהוו הקדמה ליישום של גישת 

שני סוגי האינטגרציה מאופיינים על ידי הנכחת הקשרים הקיימים בין תחומי ✘
אצל   STEMכך שניתן יהיה להתחיל לבנות אוריינות , הדעת המשולבים במשימה

.התלמידים

הקשרים  להנכחתבשלב זה תפקיד המורה הוא בסיסי והיא אחראית : תפקיד המורה
מציגה את ההשלכות האפשרויות העשויות להיות  , ובמקביל STEMשבין תחומי ה

.  להם על החברה

21



(ב"י–' ו)יסודי ועל יסודי –התאמה לגיל 
STEMבינתחומי וחוצה תחומים

 STEMבחינוך העל יסודי התלמידים כבר התנסו בעבר בגישת ה✘
לכן בשלבי חינוך אלו ניתן לכוון  ,  STEMוהחלו לרכוש אוריינות

.  לאינטגרציה בינתחומית או חוצה תחומים

 STEMהתלמידים מזהים את הקשרים הקיימים בין תחומי ה✘
ומיישמים את הידע שלהם בתחומים אלו באופן משולב כדי לפתור 

.את מערך מצבי הבעיה

,  תפקיד משני יותרימלא.תבחינוך העל יסודי המורה : תפקיד המורה
-לתלמידים להתנסות בגישה הזו בהתבסס על אוריינות היאפשר.ות

STEMשהתלמידים כבר החלו לרכוש.
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מיומנויות ליבה
בגישה בינתחומית  STEMבחינוך 
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לתפיסת  והתאמתן STEM-תהליך גיבוש מיומנויות ה
(ת.הבוגרדמות )2030הלמידה 

–" שיתופים"וTOP15עבודת שותפים במסגרת יוזמה 1.
בעלי עניין ממגזרי  , סקירת ספרות, קבוצות מיקוד

חינוך לא , צבא, הייטק, תעשיה–החברה השונים 
מכללות לחינוך ועוד, פורמלי

STEMספרות מחקרית ומסמכי מדיניות בתחום חינוך 2.

ת.הבוגרדמות 3.

השוואה וגיבוש ההצעה הראשונית 4.
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STEMמיומנויות ליבה בחינוך 
תהליך היוועצות רב מגזרי–2פי5יוזמת 

עבודת צוות1.

למידה עצמית לאורך זמן2.

חשיבה ביקורתית ויכולת פתרון בעיות מורכבות3.

חדשנות ויצירתיות, יזמות4.

גמישות מחשבתית ויכולת הסתגלות  , חוסן נפשי גבוה5.
מהירה

וכשירות גלובליתבינתרבותיתמודעות 6.

.  לקיחת אחריות ויכולת קבלת החלטות7.
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STEMמיומנויות ליבה בחינוך 
ATS STEMלפי 

פתרון בעיות וחקר מדעי1.

ויצירתיותחדשנות2.

תקשורת3.

חשיבה ביקורתית4.

מטהקוגניטיביותמיומנויות 5.

קולבורציה6.

ויסות עצמי7.

.מיומנויות דיסציפלינריות/כישורים8.
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2021ת.הבוגרדמות 

22019ATS-STEM 2020van Laar, 2017פי5יוזמה 

(רכיבי המיומנות)יכולת מיומנויות

אוריינות  

מדעית

;  הסבר מדעי של תופעות( 2); התמצאות מדעית(1)

פרשנות  ( 4); תכנון ביצוע והערכת מחקר( 3)

מדעית של נתונים וראיות

לקיחת אחריות ויכולת 

.קבלת החלטות

פתרון בעיות וחקר מדעי

מיומנויות  /כישורים

.דיסציפלינריות

מיומנויות מטהקוגניטיביות

אוריינות  

מתמטית

חשיבה  ( 3); ייצוג מופשט( 2); אוריינות כמותית(1)

אוריינות נתונים( 4); גיאומטרית
מיומנויות  /כישורים

.דיסציפלינריות

חשיבה 

ביקורתית

(  3); טיעון( 2); הערכת מידע ומקורות מידע(1)

הטלת ספק( 4); קבלת החלטות
חשיבה ביקורתית ויכולת  

פתרון בעיות מורכבות

לקיחת אחריות ויכולת 

.קבלת החלטות

חשיבה ביקורתית ויכולת  חשיבה ביקורתית

פתרון בעיות

חשיבה 

יצירתית

( 3); גמישות מחשבתית( 2); סקרנות ומקוריות(1)

(  5); יצירת הקשרים חדשים( 4); תעוזה והתמדה

יישום

 (innovation)חדשנות חדשנות ויצירתיות, יזמות

ויצירתיות

יצירתיות וחדשנות

אוריינות  

דיגיטלית

צריכה ויצירה של (2); תפעול ופתרון בעיות(1)

אתיקה ( 4); שיתופיות(3); תוכן במדיה הדיגיטלית

.ומוגנות

דיגיטליים-כישורים טכניים

אוריינות  

מידע

;  ארגון מידע( 3); הערכת מידע( 2); איתור מידע(1)

הצגת מידע( 5); שימוש במידע( 4)
אוריינות מידע -ניהול מידע 

ואוריינות טכנולוגיות מידע

מודעות 

עצמית

תחושת ( 3); זיהוי רגשות( 2); הכרת העצמי(1)

(מסוגלות
גמישות , חוסן נפשי גבוה

מחשבתית ויכולת הסתגלות  

מהירה

הכוונה 

עצמית

התמודדות  ( 3); הנעה עצמית( 2); ויסות עצמי(1)

.עם לחץ ומשבר
גמישות , חוסן נפשי גבוה

מחשבתית ויכולת הסתגלות  

מהירה

ויסות עצמי



2030ת.הבוגרדמות –STEMמיומנויות הליבה בחינוך 
חקר מדעי ותיכון הנדסי•

פתרון בעיות•

טכנולוגית , אוריינות מדעית

ומתמטית

"להעריך את"-מטהקוגניטיביותמיומנויות •

קבלת החלטות• חשיבה ביקורתית

גמישות מחשבתית•

חדשנות ויצירתיות, יזמות• חשיבה יצירתית

צריכה ויצירה של תוכן במדיה הדיגיטלית•

שיתופיות• אוריינות דיגיטלית

תחושת מסוגלות•

ויסות וניהול עצמי•

למידה עצמית לאורך זמן•

הכוונה ומודעות עצמית

תקשורת וניהול יחסים בינאישיים•
עבודת צוות: התנהלות חברתית

אחריות גלובלית•

תובנה סביבתית וקיימות• אוריינות גלובלית



איך לעשות את האינטגרציה בין החקר המדעי והתיכון ההנדסי

Engineering in K-12 education: Understanding the status and improving the prospects. National 
Research Council, publisher: National Academies Press (2009). 

בתוכניות הלימודים שנבדקו ( 2009)ח ועדה על חינוך הנדסי "מדו
:שימשהחקר המדעי נמצאו מקרים בהם 

לעסוק במפגש שבין מדע וטכנולוגיה✘

לעסוק בהפקת נתונים היכולים לשמש כדי לקבל החלטות  ✘
התיכון, בתהליך ההנדסי

:שימשהתיכון ההנדסי או מקרים בהם 

לספק הזדמנויות להקשר ללימוד מדע✘

כאסטרטגיה פדגוגית לפעילויות מעבדה✘



The Nature of Interdisciplinary 
STEM Education
Michael K. Daugherty and Vinson 
Carter. Handbook of Technology 
Education, 2017

Example of the engineering design process developed 

through a collaboration between the

University of Arkansas and Springdale Public Schools



לזהות  : לשאול

את הצרכים  

והאילוצים

את לחקור

הבעיה

:  לדמיין

לפתח פתרונות  

אפשריים

:  לתכנן

לבחור פתרון  

מבטיח

לבנות  :ליצור

אבטיפוס

:  לבחון

ולהעריך

Parker, Smith, McKinney and Laurier. School science and mathematics, 2016



Design thinking

Hasso Plattner Institute of Design at Stanford (the 

d.school)



למידת חקר 
מבוססת על מיומנות הטיעון המדעי  

טענה

הסבר

שאלת תם  

סקרן 

?איך? למה

טענה טענה טענה טענה טענה

הסבר ראיה הסבר ראיה הסבר ראיה
כישלון  

הפרכה

ראיות

טיעון

חוזק הטיעון

שאלת  
החקר

השערה

הסברים  

אפשריים
טענה

שאלת  
החקר



מדע הנדסה
מתמטיקה

לשאול

לזהות צרכים  •

ואילוצים

•Empathize

לחקור

את הבעיה•

•Define

לדמיין

לפתח  •

פתרונות  

אפשריים

•Ideate

לתכנן

לבחור פתרון •

מבטיח

ליצור

לבנות  •

אבטיפוס

•Prototype

לבחון

ולהעריך•

•Test

חקר

מדעי

חקר

מדעי



עיצוב הלמידה
אינטגרטיביSTEMבחינוך בגישת 

36



בינתחומיSTEMבגישת עקרונות לעיצוב למידה 
בינתחומיתSTEMאיך נזהה פעילות , או

ידע תחומי ובין תחומי■
מדעי חקר ■
פתרון בעיות ■
האמיתיהקשר של העולם ■
הנדסיותופרקטיקותעיצוב ■
שימוש מתאים ויישום של טכנולוגיה■
פדגוגיות מתאימותפרקטיקות■

37



'האמיתיעולם'מהדוגמאות לבעיות 

?איך ייראו החיים בעולם מקיים: משימה קבוצתית•
הצגת הנושא•

חקר לפי שאלות או תיכון לפי בעיות שבחרו•

הצגת התכנון והמודלים•

משוב מהקהל•

בנה ותקשר, חקור: פתרון בעיית המים•
?איך לנהל מים•

?איך לחסוך במים•

?מים" לנקות"איך •

?איך בונים גשר•

סימולציות דיגיטליות, פרזנטציה, הערכה בעזרת תלקיט דיגיטלי•

STEMמדריכת , קישור לדוגמאות נוספות שאספה לימור בן שטרית

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xV6RrqnZSrTbzF19Y5LZM342tz5dqp-r7HiXzJPdWAM/edit#gid=0


למידה בהקשר. 2שלב 

י הצבת שאלה "להניע למידה בהקשר ע•

מהעולם האמיתי

תכנון. 3שלב 

העלאת רעיונות לפתרונות על בסיס הידע  •

והמיומנויות שנלמדו

תיכון הנדסי•

יישום. 4שלב 

לבדוק את , בניית אבטיפוס•

הפתרון ולתעד את 

התוצאות

התגבשות  . 5שלב 

ושאילת שאלות

לשפר ולשקף, לנתח•

ידע  . 1שלב 

ומיומנויות

בניית בסיס ידע ופיתוח מיומנויות  •

חקר מדעי

Wong & Huen (2017)



חומרי הוראה  
ולמידה במרחב  

הפדגוגי

https://qrgo.page.link/eGw2t
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דוגמה לפעילות

Wong & Huen (2017)

היערכות
הסבר על  

STEM

הסבר על תהליך  

החקר המדעי

חלוקה  

לקבוצות

לימוד על גשרים
עקרונות הנדסת 

הבניה של גשרים

הפעלת לחץ על  : חקר מדעי

איך מבטיחים יציבות  , עמודים

במהלך רעידות אדמה

הצגת תוצאות החקר 

והמשגה לפי 

המסקנות

בניית : הצגת המשימה

מדף לספרים

, בשני שלבים•

מבחני עמידות בפני •

משקל ורעידות, רוח

תכנון הכלים  

והחומרים  

הנדרשים

יישום
דיון ותכנון 

בקבוצות

בנייה ראשונית של  

אבטיפוס

הערכה ושיפור
הערכת  

התוצרים
שיפור האבטיפוס

שיפור והצגת  

התוצרים

המשך בדיקות של  

יציבות ועמידות 

לרעידות

רפלקציה על הידע 

STEMומושגים בחינוך 

אינטגרטיבי

הערכת הידע 

הנלמד והידע על 

דרכי פתרון בעיות

ארגון הלמידה לפי 

בחיבור  STEM-גישת ה

לתוכנית הלימודים
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מחזור לייצור סביבתי: 'לכיתה ד

חיים ובניה: 'לכיתה ה

נאספו חומרים וכלים מהקהילה כדי לאפשר  •

מרכז משאבים ממנו יכלו התלמידים לבחור  

כך התלמידים יכלו  . במקום ערכות מסחריות

להתמקד בתהליכי חשיבה ולמורים בתהליך  

משתמשים בחלקים  באיךבמקום , הפדגוגי

שנקנו  

'דק70שיעורים של 8כל יחידה •

מורה אחד עם עוזר הוראה או מורה נוסף•

בטיחות בעבודה•

התמודדות עם כישלונות תוך תמיכה חברית•

Wong & Huen (2017)
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פתיחה  

ואיסוף מידע
בנייהמחקר

,  הצגה

תקשור

Open schooling and collaboration on 

science education Make it Open 

received funding from the European 

בתי ספר בקהילה ובניית  "

"שותפויות סביב חינוך מדעי

ש בלומפילד  "מוזיאון המדע ע

פולין  , בירושלים וארגונים בהולנד

,  (קולומביה' אונ)ב "ארה, אנגליה

European Schoolnet ורשת מרכזי

המדעים והמוזיאונים למדע  

האירופאי

(:open schooling)בית ספר פתוח לקהילה 
–הרחבת סביבת הלמידה מעבר לקירות בית הספר : ממד פיזי

בבית ובמוסדות , במוזיאוני המדע, פארקים, בחצרות, במעבדות מייק

מחקר

מנחים ומלווי למידה מגיעים ממסגרות לא פורמליות : ממד ההוראה

תלמידים בוגרים ועמיתים, מומחים מהמגזר העסקי, כולל הורים

לומדים עם עמיתים וקבוצות , הלומדים מניעים ומובילים: ממד הלמידה

בעלות עניין

הלמידה מאורגנת סביב נושאים מובילים בהתייחסות :קוריקולריממד 

בין תחומית

לחברי , בית הספר משמש כמרכז למידה גם להורים:ממד קהילתי

הקהילה ולצעירים שאינם במסגרת לימודים פורמליים וכמעבדת מחקר  

פתוחה

הלמידה מאפשרת חשיפה של הלומדים לאפשרויות  : ממד שלומות

מתווה לתרחיש למידה

ש בלומפילד בירושלים  "מוזיאון המדע ע
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על  יחידת חקר מקיימים 

מתקן  , צריכת מים בבית

איך לקרוא  , לחיסכון במים

.את חשבון המים

,  נפגשים עם מומחה

יוצאים לשטח ולומדים  

על  

ניהול מי גשם-

ממאגר הגשמים  -

לברז

טיפול במים-

התפלת מים-

.  שלב המייק

בונים מד זרם 

,  פשוט

מכשיר  

למדידת  

מתקן  , הצפה

מתקן  , סינון

הצגת 

.תוצרים

העלאת 

יוצרים  , מודעות

קמפיין



אתגר יישוב המאדים

Lesseig et al. (2017)

הצגת הנושא

א מתכננת לקיים נוכחות "נאס•
אנושית על מאדים עד שנת  

2035  .

פני השטח של מאדים הם  •
כנראה הטובים ביותר לקיום מים 

נוזליים וכך הופכים אותו  
לידידותי ביותר מכל כוכבי 

.הלכת

אילו שאלות מעורר בך המידע •
קבוצתך צריכה ליצור ? הזה

שאלות העולות 10לפחות 
.  בדעתכם

עונים על מה , בוחרים שאלות•
שקל לענות וממשיכים עם 

השאלות המאתגרות והבעיות 
שיש לפתור

חקר לפי שאלות או תיכון  
לפתרון הבעיות שבחרו

משוב מהקהלהצגת התכנון והמודלים

משוב קונסטרוקטיבי בצורת  •
.  שאלות ואישורי שאלות

לציין את  ,  מעבר למחמאות•
ההיבטים החיוביים המתייחסים 

לאופן בו הקבוצה תקשרה את  
תהליך התיכון שלהם לשימוש  

שלהם לרעיונות במתמטיקה או  
. מדע

שאלות נועדו להוות הרהורים  •
מקוריים שהקבוצה עשוי להביא 

אותם בחשבון בתכנונים 
עתידיים וכדי לסייע לתלמידים  

לקשר את למידתם לצרכי  
לעסקים ולבעלי  , הקהילה שלהם

.עניין פוטנציאליים אחרים





בעיה מהעולם  
האמיתי

משתמשים בתהליך התיכון  •
ההנדסי כדי להעלות  

פתרונות

מציעים שיפורים למוצרים  •
קיימים

מתכננים מוצרים חדשים•
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27בסקירה של . חינוכי וחברתי, ייעוץ קריירה יעיל בבית הספר יכול להשפיע באופן כלכלי

הייתה קשורה לתוצאות כלכליות  , מחקרים התגלה כי השתתפות בפעילות קריירה בית ספרית

(.2016ECD, 2004' וחוביוז. )טובות יותר מאשר מצופה מהפרטים

מחקרים קודמים בתחום מצביעים על כך שמורים משמשים כמקור המידע העיקרי בנושא  

.  לתלמידיםSTEMקריירות 

STEM-עבודה בתחומי האיפיונימאגר של -STEMפינת 
להעלות את  , במטרה לפתוח אופקים חדשים לתלמידים ולגרום להם לחקור ולהתעניין בעצמם

ובמשרות בכללSTEMהמודעות לכישורים הדרושים בקריירות 

ופודקאסטיםראיונות עם מהנדסים ומדענים מתחומים שונים באמצעות סרטוני וידאו -

.STEMעבודה של פרופיליהמתארים 

סקירת התפקיד-

יום עבודה אופייני-

כיצד להפוך למקצוען במסלול קריירה זה-

אילו כישורים נדרשים בקריירה זו-

אילו ארגונים ובאילו תעשיות הם המקצועות הדרושים  -

STEM-פיתוח תמונת עתיד הקשורה ל



הערכה
אינטגרטיביSTEMבחינוך בגישת 
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STEMעקרונות להערכה בחינוך בגישת 
אינטגרטיבי  

דגש על הערכה מעצבת✘

פונקציונליות ושימושיות, גמישות✘

STEMמשקפים עקרונות לעיצוב למידת ✘

STEMמשלבים ידע תוכן של ✘

מאפשרים משוב✘

מאפשרים הערכת עמיתים✘

מעלים עדויות ללמידה✘

50



(1)כלי הערכה 

תלקיט דיגיטלי✘
שנבחרו כדי לספק מידע אודות הרעיונות והלמידה  ים.תלמידותאוסף שיטתי של עבודות ✗

.המוטיבציות ורמת ההתפתחות והצמיחה שלהם לאורך זמן, העמדות, שלהם
משוב  , המאפשר משוב בין מורה לתלמיד, תהליך למידה באופן אינטראקטיבילהעריך ✗

עמיתים והערכה עצמית 

פרזנטציה, שיתופיות, כלים להערכת מיומנויות ניהול עצמי✘

סימולציות אינטראקטיביות ומעבדות וירטואליות✘
פתרון בעיות במודל ממוחשב למערכת מורכבת המדמה מצב של החיים האמיתיים✗
חשיבה ביקורתית, חשיבה יצירתית, פתרון בעיות, מאפשר להעריך ניהול עצמי✗

51



(2)כלי הערכה 
(learning analytics)נתוני למידה ✘

איסוף וניתוח נתונים על לומדים כדי לספק להם או למוריהם נתונים על חוזקות ועל  ✗
התחומים שכדאי להם לחזק

מערכות למידה אדפטיביות✘
מערכות המספקות חומרי למידה או פעילויות המותאמות לצרכי הלמידה האישיים של  ✗

.  הלומדים
הערכה  , מאפשר פרסונליזציה ושילוב של פעילויות למידה מותאמת אישית במחזורי יישום✗

.  ולמידה

משחקים✘
שילוב משוב לשם  . מגוון רחב של פעילויות מחידונים ועד לסביבות דמויות משחקי וידאו✗

הם עולים רמה רק אם מצליחים . התלמידים לביצועים שלהם בהקשר המשחקמודעות 
כך המשחק משפר את הלמידה. ליישם את הכישורים הנמדדים
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פתרון 
בעיות ותיכון 

הנדסי

חקר  
מדעי

ידע 
מדעי

אתגרים
ולא  STEMלא כל פרויקט הוא ✘

כל למידה בינתחומית היא  
STEM

דגש על אחד החלקים לעומת ✘
האחרים

התאמת ידע מורים✘

התאמת משאבים✘

זהירות משטחיות✘
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מתמטיקה  

טכנולוגיה



?איך מנהלים את זה
מיפוי ובחירת מיומנויות ברמת צוות המקצועות בבית , למידה✘

הספר
צוות המבוסס על בעלי הכשרה להוראת מדע וטכנולוגיה✗

התמקצעות  כמרכז STEM(STEM School )בית ספר מקדם ✘
יישובי

ויצירת החיבוריםאקוסיסטםאיתור ✘
הרשותבעזרת , איתור שותפים מחוץ לבית הספר✗
שמירה על התמדת השותפים✗
והרכז הפדגוגי בית ספריSTEMרכז המדעים ירכז תהליכי ✗

מעטפת מהמחוז והמטה ✘
פיתוח מקצועי✗
54בפיתוח-יחידות הוראה ✗
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בינתחומיתבגישהSTEMלחינוךהספרביתהערכות
צוות מורים  •

(בעדיפות למורים עם הכשרה למדעים)עובד יחד לתכנון והכנה לפעילויות •
השתתפות בפיתוח מקצועי וקהילות מורים כדי לקבל ליווי בהפעלה של פעילויות והערכה  •

מתאימות
בינתחומי  STEMהובלת הצוות על ידי מורה עם הכשרה בהוראת מדעים והתמחות בחינוך •

"(רכז מדעים"או " רכז מעבדה)"
בגישה בינתחומיתSTEMבחינוך ה /שהתמחהה /הדרכה על ידי מדריך•

והאקוסיסטםחיבור הצוות והתלמידים עם גורמים מקהילה •

ימי שיא להצגת התוצרים לקהילה•
שבוע פרויקטים•

זמן ושעות•

סביבת למידה•
חדר מעבדה מתאימה •
ציוד מעבדה מתאים לעבודה בינתחומית•
מומלץ להימנע מערכות מסחריות, תקציב•
סיורים לימודיים•
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STEMהערכות בית הספר לחינוך 
בגישה בינתחומית

הניהול וארגון המערכת•

צוות מורים •

חיבור הצוות והתלמידים עם גורמים מקהילה  •
והאקוסיסטם

ימי שיא להצגת התוצרים לקהילה•

לא , מחוץ לכיתה, מעבדות: סביבות הלמידה•
פורמלי



STEMבית ספר מקדם : תו תקן
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הוראה תכניות

לימודים

הערכה התמקצעות

הצוות

הנהלה חיבורים

וקהילה

ביתתשתיות

הספר



בינתחומיSTEMפיתוח מקצועי לחינוך 

58

חיזוק הידע 

התחומי

כבסיס•

מתחילים

התנסות בתוכניות  •

קיימות  הוראה 

והמשגת התפיסה

מתקדמים

פיתוח יחידות  •

והוראה  לימוד 

חדשות

ממשיכים

פיתוח פעילויות  •

וחקר  

הפרקטיקה  

בקהילות מורים  



מיפוי מיומנויות
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מדע מתמטיקהמיומנויות

וטכנולוגיה

מדעי  פיזיקה

המחשב

שפת אםאנגליתביולוגיהכימיה

מדעית

טכנולוגית

מתמטית

ביקורתית

יצירתית

ניהול  

עצמי

עבודת  

צוות

מודעות  

גלובלית



אתגרים

אינטגרציה של מקצועות נפרדים: היבט ארגוני✘

ובחינוך אינטגרטיביSTEMמומחיות מורים בחינוך ✘

הוא הידע  , גורם מגביל ליעילות מורים ולתחושת המסוגלות שלהם✘
.שלהם בתחומי הדעת הנלמדים

קושי לעשות חיבורים בין המקצועות: היבט פדגוגי✘

קושי לבצע הערכה מסכמת סטנדרטית כאשר נדרשת✘

נטייה להשטחת הידע והימנעות  "–תפיסות על הידע והלמידה ✘
פולק סיגל " )מדיון מעמיק בסוגיות הנובעות מתוכנית הלימודים

(2015ולפסטיין
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