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התכנית , שבצפון הארץבתי ספר חמישה  PBL-הבשנת הלימודים תשע"ז לקחו חלק בתכנית 

מורים הרק  –השתתף כל צוות מדעים, ובשניים מהם בשלושה  –במודלים שונים  בהםפעלה 

 שבחרו בכך. 

בקרב . תקציבי, הן בפן הפדגוגי והן בפן ההיה תפקיד מרכזי בהפעלת התכנית קדימה מדעל

 שהפסקת התמיכה תגרום לסיומה של התכנית במבנה הקיים.   קיים חשש  חלק מהמרואיינים

, בין תפקידיה כללושמטעם קדימה מדע,  רכזת התכניתהובלת התכנית התבצעה בתיאום עם 

חלק למורים ומפגשי קהילת המורים. יישום התכנית בבתי הספר, ארגון השתלמויות  השאר,

רכזת התכנית ציינה כי בכוונתה  .מהמרואיינים ציינו את תרומת הליווי והחשיבות בהמשכיותו

 .התכניתלהמשיך וללוות את 

, ואחד מהדברים PBL-הייתה אחת ממטרותיה של תכנית ה קהילת מורים לומדתיצירת 

העצמה, שותפות,  –את תרומת המפגשים הדגישו המייחדים אותה. המנהלים והמורים 

  .והביעו את רצונם להמשכיות המפגשים –מוטיבציה, לגיטימציה וייחודיות 

ובהן דנו המורים בבעיות שהתעוררו  צוות מדעיםבבתי הספר התקיימו אחת לשבוע ישיבות 

 בהטמעת התכנית בבית ספרם, התייעצו וקיימו סיעור מוחות.

ולמאפייניה, אך בדרגות מעורבות משתנות. היו מודעים לקיומה של התכנית  מנהלי בתי הספר

 .רכזת התכנית קיימה קשר ישיר עם המורים המובילים והם אלה שערבו את המנהלים

ובתקצוב קדימה  בצפון המכללמנייה להפעלת התכנית נבנה מודל להעסקת מדריכים בשנה הש

העסקת כוח אדם חיצוני ורובם מעדיפים יעילות בדעותיהם בעניין מדע. המרואיינים חלוקים 

 .וניצול השעות הפרטניות התכנית הטמעתספרי ל-לנצל את כוח האדם הבית

המנהלים . הבכוונתם להמשיך בהם מאוד מרוצים מהתכנית והן המנהלים והן המורים ציינו כי 

הם קיבלו את ש. המורים מאמינים וה גורם להפסקת התכניתציינו כי המשאב הכספי לא יהו

מגוף תמיכה בהמשך הצורך  עם זאת עלההכלים לעבוד באופן עצמאי ואף להדריך מורים חדשים. 

 חיצוני.
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 ויישום מרכיביה: PBL-ה המרואיינים הביעו את עמדותיהם לגבי מאפייני הלמידה בתכנית

ה בהתאם להחלטת מועד תחילת התכנית היה גמיש והשתנ

בבתי הספר, וכך גם הזמן שהוקדש לה. חלק מהמרואיינים ציינו את הנושא כאתגר הצוותים 

 שיהיה עליהם להתמודד עמו.

 –מושתתת על שלושה מרכיבים  PBL-תכנית ה

והגעה לתוצר ידי התלמיד, למידת מושגים מדעיים, שילוב בין מדע וטכנולוגיה חירת הבעיה על ב

 .המנהלים והמורים ציינו כי ברצונם להמשיך ביישום שלושת העקרונות. סופי

, היוו סופי תוצרהגעה להפן הטכנולוגי המשולב בתכנית ו

וכן היה מחסור בסדנאות ם אינם מומחים בתחום הטכנולוגיה המורים למדעי –אבן נגף בתכנית 

ההשקעה ביצירת תוצר מוגמר את ם צמצל הוצעהתכנית . לקראת המשך יישום התוצרצור ילי

 .לחילופין, מציאת תקציב ייעודי לבניית סדנאותוהסתפקות בשלב ביניים או, 

 בנקודה זו חלוקות הדעות בקרב צוותי בתי הספר

בה  תיכולים לקחוכולם חלקם ציינו שהתכנית מתאימה לכלל התלמידים  –שהשתתפו בראיונות 

 .ואם לאו לבחור אם ברצונם להשתתף בתכניתלתלמידים סבורים שיש לאפשר אחרים ו ,חלק

דה בקבוצות נחשבת כאחת מהמיומנויות הנרכשות בתכנית. העבו

שנכללו בה  ,במהלך השנים נטו המורים לאפשר לתלמידים לבחור בעצמם את חברי הקבוצה

עדיף ש סבוריםשניים עד חמישה תלמידים. חלק מהמורים נוטים להמשיך בדרך זו ואחרים 

 שהתלמידים יעבדו בזוגות.

ה לשמש את יתהי הסביבת הלמידה המתוקשבת של קדימה מדע  אמור

, ולאור הם של התכנית. המורים מודעים ליתרונותיהמורים ואת התלמידים בשלבים השוני

 היכרותם את הכלי, נבדקת אפשרות השימוש בו גם בעתיד באתר של קדימה מדע.

ם יום שיא בשיתוף עם בסיום כל אחת משלוש השנים של התכנית התקיי

. המורים ציינו שיום זה הוא , גאוות יחידה ומפגש חברתי. יום השיא היווה אתגרבצפון המכללה

 יום משמעותי עבור התלמידים והגיעו לתובנות לגבי הצורך בהמשך קיומו.
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 התלמידים מספר ,ביניהן, המעידות על הצלחת התכניתנקודות עיקריות ציינו  המרואיינים

קיום תהליכי חקר בבתי ספר פריפריאליים, יצירת קהילת מורים לומדת,  שלקחו חלק בתכנית,

התלמידים  זו בכיתות נמוכות יותר ובתחומי דעת נוספים ועלייה במספרהרחבת הלמידה בדרך 

 הבוחרים להמשיך וללמוד במגמה מדעית.

 . משרד החינוךהמינהל לחינוך התיישבותי באפשרית של התכנית על ידי  נבחנת הובלה 
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 :מופיע בתרשים שלהלן PBL-של תכנית ה סיכום המאפיינים המרכזיים

 

 

 

   PBL-עיקרי תכנית ה

 קדימה מדע

 אבני היסוד  
 (:על פי רכזת התכנית)

 בחירת הבעיה על ידי התלמיד

 שילוב בין מדע וטכנולוגיה

 למידת מושגים מדעיים

קהילת  
 המורים

הנחייה  
 חיצונית

למידה  
 בקבוצות

 פורטל

 תוצר

יום  
 השיא
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  מבוא

מתמודדים התלמידים עם בעיות  PBL (problem based learning) בשיטת למידה במודל של

להן למצוא הדורשות מהם להשתמש בידע שלהם בכדי ( Ill structured challenges)עמומות 

( הלמידה נעשית מתוך מצבים 2012בארי ). לפי (Feinstein, Allen & Jenkins, 2013) פתרון

המדמים התרחשויות אותנטיות, מערבת נושאי תוכן מתחומים שונים, עוסקת בבעיות שיש להן 

מספר פתרונות ומתמקדת במיומנויות שונות כגון חשיבה ביקורתית, יכולת הצגה, עבודה 

ידה הכוללים למידה למ-שיתופית ואיתור מידע וארגונו. שיטה זו מבוססת על עקרונות הוראה

ממוקדת תלמיד, למידה בקבוצות קטנות, מורה כמנחה או כמדריך, שימוש בבעיה ככלי להקניית 

 למידה בדרך זו נמצאה כתורמת .(Barrows, 1996) ידע ומיומנויות חקר ולמידה אוטונומית

 ,Pellegrino & Hilton)של המיומנויות שנרכשו  (transfer) להבנה מעמיקה וליצירת העברה

2012).  

 PBL –Problem Basedבשנת הלימודים תשע"ד השיקה קדימה מדע תכנית על פי מודל של 

Learning –  הנשענת על מיומנויות המאה  בגישה פדגוגית לימודית לתמיכה אשר יוצרת סביבה

  ואמורה לשים דגש על למידה אותנטית ורלוונטית הנובעת מעולמו של התלמיד. 21-ה

תלמידי שתתפו בה וה ישה בתי ספר בצפון הארץחמבתכנית בשנת הלימודים תשע"ז לקחו חלק 

במסגרת לימודי מדע וטכנולוגיה. במהלך השיעורים התלמידים העלו בעיות אותנטיות,  טות כית

חקירה בכלים  ומוצר שיתרום לפתרון זה ובצע נופתרון, תכנ וו בפתרונות אפשריים להן, בחרנד

 וציגהבו שתקיים "יום שיא" ה השנהלהפיק מידע הנדרש לצורך הפתרון. בסיום  מדעיים כדי

על ידי מורי בית הספר במסגרת שיעורי  התבצעההתלמידים את עבודתם. הנחיית התלמידים 

 .בצפון הארץ ה אקדמיתמדע וטכנולוגיה ומנחים חיצוניים ממכלל
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  1תכניתמטרות ה

וטכנולוגיה  במדעהלימודים  תכנית מתוך מדעיים מושגים הקניית הינההתכנית  מטרת .1

. טכנולוגיהבובמדע  (PBL) אוטנטיותבעיות  מבוססותשיהיו  תלמידיםעבודות  באמצעות

. (STEM)מדע, טכנולוגיה ומתמטיקה  של התוכן עולם מתוךהפתרונות המוצעים יבואו 

 תהווה אשר המשתתפים בתכנית הספר בתי לכל משותפת מורים קהילת תיווצר בנוסף,

 . מתפתחת מקצועית קבוצה

 וביתר פירוט, המטרות הן )במהלך שלוש שנות הפיתוח של התכנית(:

  .למידה של תכנים מדעיים וטכנולוגיים .2

 באמצעות מחוון משותף לכל בתי הספרתכנים מדעיים וטכנולוגיים  הערכת ההטמעה של .3

 שבתכנית.

 תהליך למידה שמקורו בבעיה אותנטית ורלוונטית עבור התלמידים.  .4

 .טיפוס(-)מינימלי ברמת תכנון אך בשאיפה להגיע לאבהגעה לפתרון בצורה של תוצר  .5

 .)בדגש על חקירה מדעית ועבודה שיתופית( 21-רכישת מיומנויות המאה ה .6

 .יצירת קהילת מורים לומדת .7

 המחקר/קשר עם מומחים מהאקדמיה.חשיפת התלמידים למומחים בתחומי  .8

 בהיבטים הבאים: יצירת תשתית להרחבת הפעילות לאוכלוסיות נוספות .9

 לקחים ותובנות לגבי הכשרת מורים נוספים בעתיד 

 ה מתודולוגיה להנחיית מורים המלמדים בעזרת-PBL 

 יצירת מאגר לחומרי לימוד 

 ה הכשרת קהילת מורים שיוכלו לשמש מנחים לתהליך-PBL דבעתי. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
1
 סאלדעל בסיס מסמכי התכנית שנמסרו למכון  
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 ת ההערכהומטר

סיכום ביניים בסוף שנה"ל תשע"ה הוגש  –התכנית לוותה בהערכה מעצבת החל ממועד השקתה 

 סיכום ממצאי ההערכה בשנים תשע"ה ותשע"ו.  –של ממצאי הערכה, ובתשע"ו 

בסיכום הממצאים שלהלן מוצגת תמונת המצב הכללית של התכנית והיערכות בתי הספר לקראת 

 המהלך לעצמאות.

את העמדות של מנהלי בתי הספר והמורים כלפי  לבחון ןהזו בהערכה  ותהמרכזי ותהמטר

התכנית, מרכיביה ומאפייניה ובכלל זה התייחסות לאפשרויות להמשך הטמעת התכנית לאחר 

 שקדימה מדע תסיים את תמיכתה בה.

  

 ואוכלוסייתוהמחקר פעולות 

 .2017ביוני  4-בשנערך  התכנית רכזתריאיון עומק עם  .1

נערכו ראיונות עם המורים  – בביקורים בבתי ספר מורים וקבוצות מיקוד לעומק  ראיונות .2

  .2017ביוני  5-4-ב ספרה בתי המובילים בשלוש

 2017ביוני  5-4-בראיונות עומק עם שלושה מנהלי בתי ספר  .3

 2017 אפרילב 4-ב מושהתקיי המוריםקהילת של  יםמפגששני שיקלוט מנאסף מידע  ,בנוסף .4

 .2017ביוני  13-וב
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והשתתפו בה תלמידי  בצפון הארץבתי ספר  בשנת הלימודים תשע"ז לקחו חלק בתכנית חמישה

 במסגרת לימודי מדע וטכנולוגיה.  טכיתות 

, 2017באפריל  4-התכנית הוצג במפגש קהילת המורים שהתקיים בשל מצב הסיכום תמונת 

 בהנחייתה של נציגת המכון הדמוקרטי, וכלל חלק מרכיביה הבסיסיים: 

; הפורטל – רציני ליכ שהיא במחשב הפלטפורמה; כנסים של מסורת; ספר בתי בחמישה פריסה

 הספר בתי בתוך הדרכה – משמעותית מאוד הייתה השונים הספר בתי בין שעברה 'ט של התמיכה

 כמו לעזרה שמצטרף נוסף ומנחה ליווי כל; התלמידים עם בשטח להיפגש ,משמעותית היא

  .מהמכללה

נראה , מטעם קדימה מדע )להלן "רכזת התכנית"( התכנית רכזתמהריאיון שהתקיים עם 

 ,בשלושה מהם השתתף כל צוות מדעים – במודלים שוניםבחמשת בתי הספר שהתכנית פעלה 

 :מורים שבחרו בכךהרק  –ובשניים 

חמישה בתי ספר עבדו פחות או יותר לפי התכנית, הגיעו לקו הסיום ברמות שונות. שלושה בתי 

ותיאום ביניהם. שני בתי ספר עבדו עבדו צוותית, לא כל הצוות, אבל עם ריכוז  ...ספר מהחמישה

נוספת בכיתה  ...ומורה]המורה[ כיתות המצוינות; ב... ... ב: מורה שרצה עשה את זה –לפי המורים 

  .)רכזת התכנית( ... אז זה היה קצת "מרוח"חלשה

שהושקה על ידי קדימה מדע, ונתמכה על ידה במהלך שלוש שנים, היו מעורבים  PBL-בתכנית ה

 גורמים שונים שנטלו חלק בהובלת התכנית וביישומה: רכזת התכנית מטעם קדימה מדע, מורי

ספריים, מנהלי בתי הספר -בתי הספר שפעלו הן במסגרת קהילת המורים והן במפגשי צוותים בית

 .ה בצפוןמכללהמרכז האקדמי לנוער בו

ליווי השתלמויות המורים נעשה על ידי המכון לחינוך דמוקרטי בהובלתה של ד"ר שני מרצ'בסקי 

 שאף ארגנה והנחתה את חלקן.

חקר הארצי והמחוזי בתמיכתו של מר יהושע צדוק מהאגף תוצרי התלמידים הוצגו ביריד ה

 לחינוך התיישבותי במשרד החינוך.
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בתרשים שלהלן מופיעים הגורמים המעורבים בהטמעת התכנית, כפי שעלה מהראיונות 

 שהתקיימו בבתי הספר.

 

הייתה אחראית להפעלתה, לליווי קדימה מדע , PBL-השל תכנית  התנהלותהשלוש שנות  במהלך

ובתיאום  בשיתוף פעולההדבר נעשה  .תקציביהן בפן הפדגוגי והן בפן הה בהם, המורים ולתמיכ

, ובנוסף מורים המוביליםוה בתי הספרת והנהלעם  וף פעולהתיבשומטעמה התכנית  רכזתעם 

במיסודה של  תפקיד מרכזיהיה לקדימה מדע לדעת חלק מהמרואיינים,  .בצפון המכללהשילוב ב

 :התכנית

המעורבים  
  PBLבתכנית 

 קדימה מדע

רכזת התכנית  
מטעם קדימה  

 מדע

קהילת מורים  
 לומדת

צוות מורים  
 ספרי-בית

הנהלות      
 בתי הספר

המרכז  
האקדמי לנוער  
 מכללה בצפון
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קדימה מדע צריך את שיתוף הפעולה של מנהל בית הספר והצוות והרוח והאנרגיות שיש פה, אבל 

... שותפות שהיא חלק, כי שם מדובר על גוף פדגוגי משמעותי שעובד מולנו. היו אלה שדחפו את זה

 (.1אני מקווה מאוד שהם ימשיכו )מנהל בית ספר 

 כהצלחה ההצלחה את רואה מדע קדימה כזמנית... הוגדרה מראש מדע קדימה על ההישענות

 , קהילת המורים(.2)מורה בית ספר  טווח ארוכת אחריות לוקח ומישהו משחררת היא, שלה

חשוב לשמר את , זה לא יקרה מעצמו. שקדימה מדע גרמה לזה לקרותזה עבד כי אני חושבת 

 (.3בית ספר  )מורים קהילת המורים, וזה למעשה קדימה מדע עשו את האיגוד הזה

כשהפרויקט כבר עובד ומוטמע בבתי   –וצר לי שקדימה מדע  הפרויקט הזה הוא של קדימה מדע

אנחנו  – קצת זונח אותו וכאילו מוותר עליו –הספר ויש לו שותפים ואפשר לתת לו מלא שבחים 

  , קהילת המורים(.4בית ספר  )מורה מסכנים את המשכיותו בפורמט הזה

התכנית כללו, בין היתר, יישום התכנית בבתי הספר, ארגון השתלמויות  רכזתתפקידיה של 

 .למורים ומפגשי קהילת המורים, ביקורים בבתי הספר, תמיכה וליווי צמוד של המורים

 .מתן עצות לתלמידיםו הכוונהגם  וכללהביקורים בבתי הספר תרמו הן למורים והן לתלמידים ו

 :את תרומת הליווי והחשיבות בהמשכיותו חלק מהמרואיינים ציינו

הייתה באה מדי פעם וזה מאוד מאוד  'ט... זה נורא חשוב ...'טשהליווי של אני חייבת להודות 

. היא הייתה כלי מצוין, עצם זה ונשמח שהיא תלווה אותנו גם בשנה הבאה 'טאנחנו עם ; עזר

. ..שהיא באה כל פעם, התיישבה עם קבוצה ופתחה להם דברים שאנחנו לא קלטנו עד הסוף

  .(2)מורים בית ספר  מול הילדים ומהניסיון שלה ...הראייה של השילוב של הטכנולוגיה

והיא כן באה מדי פעם וכיוונה אותנו וזרקה לנו כל מיני  ,מישהו חיצוניכ 'טלהסתכל על אפשר 

... ההדרכה זה מאוד מוסיף כי אין רעיונות שאני לא הייתי חושבת עליהם לבד... כי יש לה ניסיון

 .(3)מורים בית ספר  'טומישהו שימשיך ללוות... אנחנו רוצים את לנו את הידע... 

 רגע הנעת התכנית:מצמוד יותר ציינו שהם זקוקים לליווי  חלקם

... אני הרגשתי שגם ההנעה שהתהליך צריך להיות הרבה יותר צמוד מבחינת הליוויאני מרגישה 

לשבת ולחשוב איך מרימים את הרעיון ואיך מביאים אותו לידי מימוש... שזה  –עצמה של התהליך 

 (. 2לא מספיק )מורים בית ספר 

על ידי  הובלתהסיום לאחר את התכנית גם  וותה להמשיך וללתכוונרכזת התכנית ציינה כי ב

 קדימה מדע:

... בהתנדבות.... בקהילת אני אשארהסיכום הוא שאנחנו בונים את שנה הבאה בלי קדימה מדע... 

. אני בונה על זה ליישם את התכנית שלי –זה תפקיד שאני החלטתי עליו המורים אני מטפלת... 

יוטמע בתוך בית הספר ולא יהיה צריך להיות תלוי בגורם שאני אחזיק מעמד עוד שנה בתקווה שזה 

 התכנית(. רכזתחיצוני )
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, ואחד מהדברים PBL-ה תכנית יצירת קהילת מורים לומדת הייתה אחת ממטרותיה של

הראשונה התארחו המורים בבתי הספר המשתתפים בתכנית כחמש  תייםהמייחדים אותה. בשנ

נערכו הפגישות במסגרת תכנית השתלמות שנבנתה עבורם.  לישית, ובשנה השבשנה פעמים

אתם  הטמעת התכנית וכן קשיים ואתגריםהועלו דעות ורעיונות בהקשר לבמהלך המפגשים 

 :2017וכפי שציינה רכזת התכנית במפגש קהילת המורים בחודש יוני  ,התמודדו המורים

אנחנו לא שאני באתי עם תכנית סדורה, אלא  –, שאני מרגישה שזה הבסיסי פורום של עמיתיםזה 

איך לעשות את זה  –, למעט שלושת העקרונות שהם בתכנית. כל היישום ביחד מעצבים את זה

... ובעיניי לאף אחד אין זכות זה הכול עבודה משותפת שלנו –ל וכל הדברים האלה בכיתה, הפורט

להחליט ולדון ולשנות חוץ מהפורום הזה... אנשים מאוד מתרשמים מזה שיצרנו קהילה כזאת 

חלום של הרבה פרויקטים וגם... שכבר ארבע שנים זה שורד... זה  – שעוזרת, תומכת, משתפת

  .ית()רכזת התכנ מאוד מרשים

 –המנהלים והמורים את תרומת המפגשים  הדגישובמסגרת הראיונות ובמפגש קהילת המורים 

זו קבוצת "כי  םהמפגשי והביעו את רצונם להמשכיות –העצמה, מוטיבציה, לגיטימציה וייחודיות 

 :(3)מורים בית ספר  התמיכה הכי טובה שיש"

מתכוונים להמשיך . בשיחות עם המורים הם העלו את העניין שהם ..נתרמים ותורמים – זה תורם

אני יודעת שהמורים החדשים (; 1)מנהל בית ספר  קהילת מורים – ולקיים מפגשים משותפים

חשוב בעיקר למורים להתעדכן וגם שיתופי זה היה להם חשוב המפגשים האלה...  ,יותר בתכנית

 (.1בתי ספר, זה עדיף, זה פותח )מורה בית ספר  ... אני חושבת שזה מעניין שיש כמההפעולה

, הרגשנו חופשיים לבוא לשם עם כל קהילת המורים חיזקה בכל דבר שהייתה לנו התלבטות

היינו לא רק בקהילת המורים אלא גם מובילים בקהילת המורים,  ...המורכבות של הפרויקט

, גם מורים נת לנו הרבה רוח גביתקהילת המורים נות ...מובילים את החשיבה לאן שזה מתאים לנו

היינו יושבים ומחליטים אילו  ...אחרים מספרים שגם הם עושים ככה, וגם הם מעגלים פינות

שמתאים  שקהילת המורים מאוד מאוד העצימה אותנו בתהליךמושגים חשובים לנו. אני חושבת 

ורים חיזקה את קהילת המלנו, כלומר נתנו לנו לגיטימציה ללכת בדרך שלנו שהיא בסדר. 

שיפוטיות ובלי ביקורת על החשיבה שאת באה  בתוך זה, כי הם היו פתוחים ובלי הייחודיות שלנו

ומספרת על בעיה עם אחד התלמידים ויש גם לאחרים וכולם חושבים ומציעים כיצד לנהוג. מעצם 

 (.2השיח שמתקיים אז יש לגיטימציה לכל דבר )מורים בית ספר 

השיתוף,  –. הדגם שאנחנו עושים מורים זה לא רק מחויב אלא זו המהות של התכנית הזאת קהילת

אנחנו נפגשים ואומרים הכול  ..., שנשברים ומישהו מרים אותךהחלפת חוויות, חשיבה משותפת

קהילה  –היא מאוד חשובה ומבהירה לי המון דברים  השהתרומה שלאני חושבת ... בלב פתוח

 .קהילת המורים( ,2)מורה בית ספר  של הפרויקט הזה החוזקה ולומדת, ובעיניי ז

 הציע אחת המורות דרך אפשרית להמשך המפגשים:, 2017באפריל  ,במפגש קהילת המורים

ר שאנחנו בנינו ויצקנו הקש, מצוינת פלטפורמה להיות יכול ,התחילה 'שט פסגה עם הקשר

. חינמית והיא קיימת הפלטפורמה... מחליטה 'ט התוכן שאת קבועים מפגשים לו יהיו תכנים...

 )מורה הדרכה ולקבל בשיח להמשיך, שבועות שלושה כל להיפגש אפשרות לנו שיש המקום לפחות

 ., קהילת המורים(4בית ספר 
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היו מודעים לקיומה אמנם במהלך שלוש השנים שבהן הופעלה התכנית בבתי הספר, המנהלים 

. רכזת התכנית קיימה קשר ישיר עם המורים אך בדרגות מעורבות משתנותולמאפייניה, 

  :המובילים והם אלה שערבו את המנהלים

. אני כן מאמינה שבלי מורים אני לא הייתי בקשר ישיר עם המנהלים... אני התחלתי מהמורים

הזמן למדתי דרך המורים ודרך ההתלהבות  שנדבקים לזה שום מנהל לא יכול להכריח... אני כל

 .התכנית( רכזת) והמחויבות שלהם ולא דרך המנהל

, מעבר לזה שאני מבקר באירוע הסיום של הצגת התוצרים, אני ממש אני מרגיש מאוד מאוד מעורב

המנהל שלנו מאוד (; 1שנעשה סביב זה )מנהל בית ספר נמצא בקשר חזק עם מורי המדעים ועם מה 

. כמעט כל מה שהיינו צריכים הוא היה מאחורינו, הוא בא לכנס, הוא מאוד מפרגן לתכניתמאוד 

 (.1תומך ובעד. נתן משאבים מה שהיה צריך )מורה בית ספר 

 (. 2, אני שומעת הרבה )מנהלת בית ספר אני יודעת מה קורה

הטכנולוגי שחסר, את אני יודעת פחות או יותר במה הילדים התעסקו, את הקשיים, את הסיפור 

ר הם מאוד משתדלים לעשות קבוצת מורים שעוברת בין בתי ספר )מנהלת בית ספ ,'הקשר עם ט

, היא יודעת שאנחנו קיבלנו בבית הספר PBL, היא יודעת שיש מנהלתה אני מעדכנת את(; 3

זו רמת  –היה פה והיא מעודכנת על זה  'תקציב, היא גם מקבלת את המכתבים של קדימה מדע, ע

. היא התעניינה, זה חשוב לה שהתלמידים שלנו מכינים דברים .היא שאלה על הכנס. ..המעורבות.

 .(3)מורים בית ספר  ומשתתפים וגם נחשפים לבתי ספר אחרים

בהן ו ,מדעים אחת לשבועה של מורי תקיימו ישיבות צוותהבבתי הספר שבהם נערכו הראיונות 

 ביניהם: ותייעצהובבית ספרם,  תכניתבהטמעת התעוררו ההמורים בבעיות שדנו 

, יש מורי פיזיקה וכימיה שנרתמו לטובת מורי המדעים שיתוף פעולה יפהפה בצוות מדעיםיש 

והביולוגיה בחטיבת הביניים. המגמה שהם מסייעים להם בעבודות חקר שיש בהם ממשק עם 

שמה שחשוב זה גם אני חושבת (; 1)מנהל בית ספר  כימיה, פיזיקה ותחומים אחרים בחיים

. אנחנו יושבים הרבה, מתייעצים המון אפילו על צוות בית הספר שהם מאוד חזקיםהמפגשים של 

 –צוות המדעים שלנו  –הנושאים, מקבלים עצות... אצלנו במעבדה אנחנו יושבים כל שבוע 

 .(1ומדברים על מה היה ואיך לעשות, מעלים בעיות )מורה בית ספר 

ה כל שבוע... שחלק נכבד הוקדש לתכנית... , יש לנו ישיבישיבות הצוות היו מאוד מאוד טובות

 .(2הזמנו גם את כל מי שהיה בתהליך הזה. לי באופן אישי זה מאוד עזר )מורים בית ספר 

; ישיבות הצוות זו קבוצת תמיכה הכי טובה שיש ...מתוך בית הספראנחנו מכירים את זה גם 

 (.3)מורים בית ספר אצלנו היו יותר פרקטיות בקטע של מה עושים ואיך עושים 
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מול כמה קבוצות בכיתה ה של התכנית ומורכבותה, התקשו המורים לעבוד לבד לאור עקרונותי

תקציב  להפעלת התכנית ניתן שכל אחת מהן עסקה בנושא אחר. בשנה הראשונהכ ,תלמידים

והן מגופים אחרים.  ה בצפוןמכללההן מ ,ניצלו אותו לגיוס כוח אדם חיצוני לבתי הספר וחלקם

בתקצוב קדימה מדע. המורים ו המכללהבשנה השנייה נבנה מודל להעסקת מדריכים בשיתוף עם 

 :העסקת כוח אדם חיצוני ותרומתו לצרכיהםבדעותיהם בעניין חלוקים 

זה נשמע נהדר אבל כשמתחילים ליישם עולות בעיות  – ]מהמכללה[הפתרון של המדריכים 

זה לא עבד כמו שצריך, היו צריכים להיות שני מדריכים לכל בית ספר. היה  ... השנהשוניםמסוגים 

... בזבזנו ין האידיאה ליישום שלה במציאותקושי למצוא מדריכים, לא כולם הסכימו... יש פער ב

שנה, שלא לדבר על שנתיים כי בשנה הראשונה ניסינו את המודל... היו במחקר דברים והם פורסמו 

  התכנית(. רכזתכך? אני אמרתי... תנו את אותו תקציב שיש לכם לבית הספר )מישהו התייחס ל –

אני לא יכולה להגיד שזה היה שווה אני לא חושבת שיהיה לנו תקציב למדריכים מהחוץ והאמת... 

. לאורך כל השנים, ברגע שמגיע מישהו מבחוץ צריך לתת לו הנחיות לפני, וזו עוד את ההשקעה

ופתאום זה נפסק כי נגמרו התקציבים או  ,אתו ואחרי השיעור לסכם אתו לשבת –מטלה בשבילנו 

 (.1זה היה קשה )מורה בית ספר  –הזמן של השיעורים ופתאום הוא הפסיק להגיע 

במדעים, אז קודם כל בתהליך שהובנה זה היה מאוד מאוד  PBL-אם מדברים באופן ספציפי על ה

חיפשנו מדריך , המדריך... "מייקר"וא... אני קוראת לו נכון. התמזל מזלנו... השנה הגיע הבחור שה

 הרבה זמן והציעו לנו מדריך שלא כל כך מצא חן בעינינו ועבד איתנו פעם ולא סיפק את הסחורה

 (.3)מנהלת בית ספר 

 שהתאימה בחירה הייתה זו. ]המכללה[ ידי על מומנו... מהאזור היו בחרנו שאנחנו המדריכים

 ולא הספר לבית משאבים לתתהיה  שכדאי חושבת אני; ידי האנשים שבצוותלצוות והם נבחרו על 

 זה ...עולמו תפיסת לפי אותם ומנתב המשאבים בכל שולט והוא הכסף כל את לו שמשלמים לגורם

 נהיה ואנחנו, נשלם ואנחנו מדריכים להביא צריכים שאנחנו לנו להגדיר, לנו לתת יותר נכון היה

 .(3)מורים בית ספר  זה את מווסתים איך שנראה אלה

ת והעיקרי ותהנקודמ אחתנותר כהאנושי וגיוס כוח אדם לעזרת המורים  משאבהלאור זאת, 

 שעמה יהיה על בתי הספר להתמודד בהפעלת התכנית ללא תמיכת קדימה מדע. 

המרואיינים ציינו כי הם עדיין אינם יודעים כיצד יתמודדו בעתיד עם הסוגיה, אך העדפתם היא 

 ספריים ולנצל את השעות הפרטניות של המורים לטובת התכנית:-לגייס כוחות פנים בית

, כי ברגע שכל קבוצה עושה משהו אחר, כל אחת אחת המכשלות זה שזה תובעני מבחינת כוח אדם

החזון שלי שזו תכנית שהיא אינטגרייטד בתוך בית הספר, בתוך תכנית  ...צריכה ייעוץ אחר

יכול לעבוד עם מדריכי חוץ, אולי פה ושם מישהו שעוזר, אבל זה צריך להיות זה לא הלימודים, 

 .)רכזת התכנית( בכוחות הפנימיים וצריך ללמוד לגייס אותם

ומכוונים , אנחנו כן נחשוב איך אנחנו מייעלים שהולך להיות פה קושי מהבחינה הזאתאני מודה 

... הכסף הגדול זה ה במקום הזהאת השעות הפרטניות של חלק ממורי המדעים לשעות תמיכ

אותם אני צריך  –מדריכים בעצם, הכוח הצעיר שיכול להגיע אם זה תמורת מלגה או משהו אחר 



 

17  

 

 המכון הארצי למחקר במדעי ההתנהגות –מכון הנרייטה סאלד 
 

צריך ... צריך פה אנשים עם מעוף, עם יוזמה, עם ידע ט-פה... כדי לבנות עבודה כפי שנעשית ב

)מנהל  ה שרוצים לחקורמישהו שיחבר ארבעה ילדים אליו, יגרום בהם סקרנות ללכת לחפש בעי

 (.1בית ספר 

. השנה לנסות לקחת את המורים שלנו, אלה שלא מלמדים בשעות האלה ,מה שחשבנו לעשות

הצלחנו באופן חלקי לעשות את זה ולהכניס אותם לשיעורים שאת השעות הפרטניות שלהם הם 

כשזה  ..נוכל לעבוד.יוכלו לעשות בשיעורים שלנו ואז אנחנו נהיה עם שני מנחים לפחות בכיתה, ש

יהיה מורה מאצלנו הוא יודע בדיוק מה אנחנו עושים, מה הציפיות, איך עובדים עם התלמידים, 

 (.1)מורה בית ספר  נראה לי שזה יהיה הדגם הכי מוצלח –הוא מכיר 

מבחינת המדריכים,  ...PBLבתוך הדבר הזה שנקרא  כוחות יש לנו, צריך לגייס אותם ולהלהיב

. אנחנו בונים את העצמאות מזה שאנחנו קודם כל חנו יותר רוצים את העצמאות שלנושאנהרגשנו 

. השנה הלבורנטית שינסה מותניים והצטרפה בשמחה ..גילינו שיש לנו כוחות כאןצוות לומד... 

וביצירתיות. מדי פעם ניגשנו לאיש האחזקה שלנו, שזה גם משהו שבשנה הבאה אנחנו חושבים 

העבודה עם שניהם שיצטרפו במקום המדריכים.  –יותר מסודר ומובנה לעשות את זה הרבה 

 (.2)מורים בית ספר 

אם היה לי טכנולוג, איש  – האתגרים שעוד נכונו לנו ואנחנו הולכים לעבוד עליהם כמו כוח אדם

, אולי שטח שיודע לעשות את זה... מבחינת שני מורים בכיתות, נצטרך לראות איך עושים את זה

אנשי שטח  –לשלב קבוצות יותר גדולות עם שני אנשים, או לשלב מישהו שאינו עובד הוראה 

 בצוות להיעזר השכלנו לא; (3שיודעים לעשות דברים נהדרים בכל מיני תחומים )מנהלת בית ספר 

 ליצור נצליח שאם חלום לי יש.. .מיועלים לא עוד, משומן גוף לא עוד אנחנו, ניסינו. הספר בית

 את למצוא צריכים.. .אחרת יראה זה... שבאים עם הידע שלהם המדריכים כמו מורים של רשת

  .(3)מורים בית ספר  המערכת ארגון ... המורים של החלונות
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הן המנהלים והן המורים ציינו כי בכוונתם להמשיך בתכנית על פי המבנה הקיים. המורים 

את הכלים לעבוד באופן עצמאי מאמינים בתכנית, למרות מורכבותה, ולדעתם הם קיבלו 

 ולהדריך מורים חדשים שיצטרפו בעתיד: 

אנחנו לא רוצים לחשוב זה ממש לצאת מאזור הנוחות ולעשות משהו שהוא לא מובן מאליו... 

לצערי הרב הייתי מאוד רוצה כן  אפילו לעצור את זה בגלל שקדימה מדע לא משתפים פעולה.

 ...האמירה .... היה לי מפגש מאוד ראשוני עם רכזי מדעיםלראות את קדימה מדע משתפים פעולה..

 (.1בית ספר  נשבור את הראש )מנהל –למה  ,היא שממשיכים בצורה די ברורה. איך, כמה

אותה... אני חושבת שהצוות שלנו יכול  אוהבים את התכנית וסביר להניח שנמשיךאנחנו מאוד 

, ואפשר להנחות מורים חדשים שמגיעים להוביל את זה לבד. המורים המובילים קיבלו כלים

 (.1לפרויקט )מורה בית ספר 

אנחנו מתכוונים ברמה האישית, אם לא היינו מאמינים בפרויקט הזה, אז לא היינו עוסקים בו. 

... ברור שיותר קל לעשות דברים אחרים, כמו להתעסק רק בשאלה לעסוק בו גם בשנה הבאה

ה את החיים יותר קלים. הפרויקט הזה הוא יותר מורכב נורא פשוט ועוש –מדעית ולסיים בזה 

 , קהילת המורים(.1וממש לא פשוט אבל מצד שני אני חושב שהוא האמיתי )מורה בית ספר 

. גם אני מאוד מאוד בעד. ברמה העקרונית ממשיכים, בסוף ההחלטה היא של צוות מדעים

אני מבחינתי ה בדרך יותר טובה... ההתכווננות שלהם זה כן, הם חושבים איך בדיוק לעשות את ז

עלה הקושי  ..צריך לחשוב. –. איך בדיוק ומה אפשר לעשות יותר טוב ..מאוד רוצה שזה ימשיך

ורעיונות איך לעשות את זה ויותר טוב, שבסוף יהיו יותר תוצרים, יותר קבוצות שמגיעות לסוף עם 

המטרה להמשיך ובדרך הכי . מבחינתי זה חלום ואני אשים שם משאבים ...איזה שהוא תוצר

 (. 2בית ספר  )מנהלת טובה שאפשר

, אתה לא יכול כל הזמן להיאחז באותו גורם חיצוני שעושה בשבילך את לדעתי ככה צריך לעבוד

יש כאן תהליך מאוד טוב ומקצועי ומאוד מאוד מצמיח בעיניי גם לבית העבודה ואת ההנחיה. 

יד ביד, משהו שיותר צמוד ומובנה, ולאט לאט , שבהתחלה הולכים הספר וגם לאנשים שבו

  (.3)מנהלת בית ספר משחררים עד השלב שבו אתה אומר שאתה עומד בזכות עצמך 

 מורים שני יש ...התכנית את לומדת שהצטרפה החדשה המורה וגם, כיתות שתי עם עבדנו השנה

 שלי הכיתה עם להמשיך אשמח הבאה שנה ...להתנסות ירצו שהם מקווה מאוד שאני צעירים

 ., קהילת המורים(4)מורה בית ספר  כיתות עוד ואולי

 מנהלי בתי הספר שהשתתפו בראיונות ציינו שהמשאב הכספי לא יהווה גורם להפסקת התכנית:

ההשקעה הכספית פה היא בטלה בשישים לעצור את התכנית נראה לי משהו לא מובן, מה גם ש

, היא לא משמעותית ביחס להשקעה כספית בדרך כלל בחינוך, ברור שאתה משקיע בהרבה בעיניי

שיחסית לתוצר בתי ספר אז ההשקעה היא הרבה יותר גדולה, אבל בבית הספר שלנו זה משהו 

הסעות אז אני ... החלק שקשור בהפקת הפוסטרים, זה אפשר אולי להתמודד. מתגמד –המדהים 

 (.1ה כזו או אחרת )מנהל בית ספר אנדב, אגייס ואעשה בצור
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, אפשר לעשות משהו יותר צנוע. זה לא בשמיים... אנחנו נמצא את המשאביםמבחינת בית ספר 

. צריך לראות כי יכול להיות שזה המנחים מבחוץ-דבר שירד זה האנשיםיותר רזה... אבל אפשר... 

 (.2ת בית ספר לא בשמיים. זה לא מדאיג אותי, לא בגלל זה, זה לא יהיה )מנהל

השמיכה היא תמיד קצרה ואתה מושך פה... תמיד אנחנו בחסר. המשאבים אף פעם לא מספיקים. 

)מנהלת בית  נצטרך לשבת ולחשוב מה נכון לנו ומה לא נכון לנו ואיפה להשקיע את המשאבים

 (. 3ספר 

רך הטמעתה בזמן רב יותר לצות להמשכיות התכנית, הועלה הצורך והחיובי ותבד בבד עם העמד

 :של גוף כלשהובתמיכה חיצונית ו

... זה פרויקט עם עומק שדורש גם בשלוש שנים זה לא מספיקפרויקט ]תמיכה ב[אני חושבת ש

למידה והשתלמויות של הצוות, שדורש חשיבה כל הזמן, שדורש שינוי בהרגלי הוראה... תהליכים 

זקוקים לתמיכה חיצונית, כשיש  לדעתי אנחנוכאלה צריך עשר שנים בשביל שזה יוטמע באמת. 

 (.2)מנהלת בית ספר  תמיכה חיצונית יש מחויבות אחרת

חשוב שעדיין תישאר גם אם הפרויקט נגמר מבחינת קדימה מדע ומסתיים באופן רשמי, מאוד 

, גם אם היא מאחורי הקלעים, גם אם זה לא מישהו שמגיע לפה, גם אם אין איזו שהיא כתובת

אנחנו, מנהלי בתי הספר, צריכים בינינו לחשוב ולשמור משהו שהוא אזורי,  השתלמויות. אולי גם

)מנהלת בית ה מדע, האחריות היא גם שלנו . אני לא זורקת את כל האחריות על קדימ..אולי דרך

 .(3ספר 

 את נעשה איך ...החקר ונושא בעיות פתרון של הנושא בעד מאוד מאוד אנחנו וכללי עקרוני באופן

 להרבה שנידרש חושבת ואני תקציבית מבחינה קשה מאוד זה השנה כבר –? הבאה בשנה זה

 ...חיצונית תמיכה שהיא איזו זה באמת לעזור שיכול הדברים שאחד חושבת אני. יצירתית חשיבה

)מורה  באזור שיש המשאבים את לנצל איך של מבחינה יצירתי לחשוב צריכים שאנחנו חושבת אני

 המורים(., קהילת 5בית ספר 

 עמדות כלפי מאפייני הלמידה בתכנית ודרכים ליישום עקרונותיה בעתידהפרקים הבאים כוללים 

 ללא תמיכת קדימה מדע.

י רכזת התכנית, התכנית מבוססת על שלושת עיקריה, ורכיביה הנוספים הם בהתאמה לכל לדבר

"לתכנית הזאת יש מצד אחד שלושה "עקרונות יסוד" ויש את הדרך שבה מיישמים. אחד מבתי הספר: 

לתפור לכל "הגישה שלי הייתה  ובנוסף:", את שלושת העקרונות לא משנים כי בלעדיהם זו תכנית אחרת

 ".ספר את החליפה שמתאימה לובית 

הקשיחים של התכנית שאותם לא ניתן לשנות, -רכיביה העיקריים ם שלהלן מוצגיםמיבתרשי

 ורכיביה הגמישים שבתי הספר יכולים להתאימם על פי אפשרויותיהם וצרכיהם.
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במהלך שלוש שנות התנהלותה חת התכנית, וה אחד הרכיבים העיקריים להצלהיגורם הזמן 

. מועד תחילת התכנית היה גמיש והשתנה בהתאם היווה אתגר הן למורים והן לתלמידים

לעיתים הייתה תחושה של  – להחלטת הצוותים המובילים בבתי הספר, וכך גם הזמן שהוקדש לה

בניית לוח זמנים, הנושא חוסר זמן ולעיתים עלה הצורך בקיצור הזמן. למרות הניסיונות שנעשו ל

 טרם בא על פתרונו. 

תובנות עלו ה חלק מהמרואיינים ציינו את נושא הזמן כאתגר שיהיה עליהם להתמודד עמו, ואף

 :בהמשך הצעות להתמודדות עם לוח הזמניםו

, והקדשנו לזה מפגש שלם במפגש ניסיתי בתחילת השנה שכל בית ספר יבנה לו לוח זמנים

היו כאלה שהתחילו בתחילת השנה והיו  – באיזה שהוא מקום זה התמסמסהראשון... אבל 

הם חוו את "ההתמרחות" הזאת מאוד חזק, ובסופו של דבר הם נשארו ... ב .שהחליטו אחרי חנוכה

, יעזבו את זה משהו שאני מתכוונת לנסות לשכנע אותם שיתחילו בתחילת השנה... עם מעט ביד

לראות מה אפשר  –ובפרק הזמן הזה תהיה הכנה של המורים חודשיים -זה לפרק זמן של חודש

ולחזור לילדים יותר מסודרים ומאורגנים...  ,לעשות ומה לא, למצוא אנשים שאפשר להתייעץ אתם

האופי של התכנית הוא כזה שהוא מחייב איזה שהוא פסק זמן להתארגנות של הצוות. לא שזה 

 רכזת) . מסתבר שזה מאוד מאוד קריטי להצלחהלא היה, אבל זה לא היה מספיק וזה בא מאוחר

 התכנית(.

 (.1)מורה בית ספר שנמרח לנו יותר מדי מצמצמים קצת את הזמן צריך לחשוב איך 

אולי לשנות את הצוות מרגיש שצריך לעשות איזו שהיא חשיבה איך עושים את זה יותר טוב. 

, לסיים את זה באמצע מוגדריםהזמנים, לעשות את זה פחות זמן, לעשות את זה בזמנים יותר 

-חודש –השנה ולא בסוף השנה כשכבר לכולם אין כוח... יכול להיות שנעשה את זה יותר ממוקד 

לתת את כל שש השעות. השנה זה היה לאורך כל השנה אבל שעתיים הקדישו לזה...  –חודשיים 

 (.2)מנהלת בית ספר  כשיש התחלה וסוף יותר ברורים זה יותר מוסיף

צריך למקד את זה ולתחום את זה ית בבית הספר הייתה לאורך כל השנה, שעתיים בשבוע. התכנ

)מורים בית אני חושבת שציר זמן זה משהו שצריך לשקף להם אותו מהתחלה  ...בזמנים אחרים

 (. 2ספר 

ומצד שני אני בדילמה אם אפשר לייעל אותה כי  ,מצד אחד התייעלות הזמן עדיין עומדת על הפרק

 .(3)מורים בית ספר  תלמיד צריך לעבור תהליך של התבשלות מסוימת ובשלות

 שהוטמעה בחמשת בתי הספר בצפון מושתתת על שלושה מרכיבים עיקריים PBL-תכנית ה

התחום ו ימדעהתחום השילוב בין , בחירת הבעיה על ידי התלמיד – המקנים לה את ייחודה

 : בריאיון שהתקיים עמה התכנית רכזתלדברי . למידת מושגים מדעייםו טכנולוגיה
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, ויש הרבה תכניות המושתתות על את שלושת העקרונות לא משנים כי בלעדיהם זו תכנית אחרת

PBL. .. אבל השילוב ביחד זה בעצם הייחוד של כל אחד מהעקרונות האלה קיים גם בפני עצמו

  .)רכזת התכנית( התכנית

שלושת ם ויישבבמבנה התכנית הקיים ורצונם להמשיך ב כיהמנהלים והמורים ציינו בראיונות 

 :העקרונות

זה מאוד מחבר את זה  ....אני מעריך שנמשיך באותה דרךאני מכיר את עקרונות התכנית. 

למציאות, למה שרלוונטי לתלמיד. מחפשים איך להפוך את הלמידה למשהו רלוונטי לחיים 

לעיסוק של ההורים שלו, לעיסוק של המשפחה, למה שמעסיק אותו, למה  – האמיתיים של התלמיד

שנמשיך  אני חושבת(; 1)מנהל בית ספר  ון מצוין שנפתחזה כיו –שמציק לו, למה שמעניין אותו 

מתגאים  חנואנ ...... בחירת הנושאים פתוחה, זו החלטה והיו הרבה דיוניםעם המבנה של התכנית

 (.1)מורה בית ספר  בזה שאנחנו פותחים את הבחירה

בחירה הבעיה מהעולם של התלמיד,  – את העקרונות אנחנו הגדרנו והחלטנו שאנחנו משאירים

... השנה נתנו המון זה משהו שהוא בלב ליבו –שילוב חקירה מושכלת מדעית ושילוב טכנולוגיה 

. את הבחירה של הנושא שצריך מה שמעסיק אותם, איך עושים ..בעיקר לבעיות שלהםהמון מקום 

 (.2)מורים בית ספר  זה מה שאני מרגישה לשנה הבאה – את הניסוי

המורים למדעים אינם  –וו אבן נגף בתכנית יהפן הטכנולוגי המשולב בתכנית ובניית תוצר, ה

שי בגיוס כוח אדם טכנולוגי וק היהמומחים בתחום הטכנולוגיה וקצרה ידם מלעזור לתלמידים, 

תוצר וליישם את את הסדנאות שבהן אפשר יהיה ליצור היה מחסור בלעזרת התלמידים וכן 

החקר המדעי ולהתרכז בעיקר לזנוח את שלבי  התלהבו והעדיפועבודת החקר. בנוסף, התלמידים 

ם ההשקעה ביצירת וצמצ לעומלץ ה ,של התכנית עתידיהיישום הלקראת המשך  ,. לפיכךבתוצר

 :סדנאות בנייתתקציב ייעודי ל תאימצ , לחילופין,אווהסתפקות בשלב ביניים תוצר מוגמר 

אני רואה מאוד חזק שהצד הטכנולוגי  –התובנות שאני מקבלת מהבדיקה של היישום מול התכנית 

. גוזל המון כוחות נפש, זמן וגם אנשי העזר –שכולל את הפיתוח, התכנון, העשייה, הבנייה וכו' 

התוצר, כל תהליך התיכון, הוא ....מצד אחד זה לגנותו, ומצד שני הוא זה שמלהיב את התלמידים

אני מתעקשת שהתכנית ה. בעצם "הזחל בקצה החכה" בשביל ללכוד את התלמידים ללמיד

מיועדת ללמידה, היא לא באה להמציא מוצרים. החלום שלי שהם ילמדו דרך זה שהם עוסקים 

... זו בעיה יישומית מאוד מורכבת כי בלמידה הזאת בתקווה שהיא תהיה יותר רלוונטית להם

וא מצד אחד זה לב התכנית ומצד שני זה איפה שהמבחינתם זה קצת בריחה מהלימודים... 

שיהיה לנו נכון לעשות זה להוריד קצת... כן מה שאני חושבת ... העניין של הטכנולוגיה – מכשלה

. אם הגיעו לשרטוט ויכולים שיעשו, לא להגיד רק תציירו אבל לא להשקיע בזה את כל המרץ

 . התכנית( רכזת) להסביר

בציפיות של  מאוד קשה לעמוד גם ...אנחנו מורים למדעים ומול הטכנולוגיה שמתקדמת

... השנה נתנו המון מקום בעיקר לבעיות שלהם, תמיד הם בחרו אבל עכשיו זה יהיה התלמידים

יש לנו קושי בהיבט הטכנולוגי, אם ; משהו שהם בוחרים אלא שאנחנו רואים את ההיתכנות שלו

, אז כאילו היה לייצר את הכול ...בית מלאכה –שיוף, נגרות  –הייתה לנו כאן איזו שהיא סדנה 
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 את שמבינים סקיצה יעשו אם מבחינתנו ?הזה התוצר זה מה; אפשר להרים את זה טיפה

 (.2)מורים בית ספר  מספיק מבחינתנו זה – המושגים את להם ויש למה ויודעים שלהם הבחירות

 פרופר היה שלהן שהנושא השנה קבוצות כמה היו... מורות למדעים ואין לנו ידע טכנולוגי אנחנו

 קבוצות יש.. .להם לעזור ידענו לא אנחנו פשוט כי לכלום ההגיע לא אחת קבוצה יש ...טכנולוגי

 שמבחינתם חושבת אני ;אחר במקום היו הם להם לעזור הכלים את לנו היו שאם חושבת שאני

 מי לנו אין מדהימה סדנה לנו תהיה אם גם; טיפוס אב אפילו. להם מספיקים לא השרטוטים

ע לשלב של ללמוד איך להגי מצליחות לא ואנחנו שקיבלנו מימד תלת מדפסת לנו יש. אותה שיפעיל

 .(3)מורים בית ספר   שיודע מישהו אין הספר בבית. להפעיל אותה

כמו שילוב  כדי להתמודד עם הפן הטכנולוגי ויישומו, העלו המורים כמה הצעות למימוש חלומם

 :התכנית בלימודי מגמה אזורית, בניית סדנאות בבתי הספר ואף הקמת מרכז טכנולוגי אזורי

נוסעים למגמות מבית ספר לבית ספר... אם היינו יכולים לעשות דבר  ...שתלמידים שילוב אזורייש 

יכול  ולפי דעתי זה ...אזוריתהמועצה החלום. זה כרוך בהסעות, אבל אפשר לרתום את  –כזה 

ים ומתעסק טאו ששבוע אחד יהיה שבוע שיא, מבטלים את כל הלימודים לשכבות  ...להיות מדהים

 (.2)מנהלת בית ספר רק בלמידה מבוססת פרויקטים 

 נניח, הפרויקט של ההמשך על מדברת אני אם .דברים לבנות יכולים שהם סדנה להיות צריכה

 של לבנייה ותקציב שעות של מימון שיש שלי בחלום רואה אני, הלאה לזה נכנסים מדע שקדימה

 שהוא איזה להיות צריך היה שפה... ושבתח אני ;בשבוע שעות מספר אדם בן של תקצוב עם סדנה

 לשלוח שאפשר ...כולם את ישמש... שאפילו, תורמים יביאו מדע קדימה שאולי, טכנולוגי מרכז

 זה – בזה מבינים שבאמת אנשים, האמיתית הבנייה מאוד חסר. דברים שייבנו תלמידים לשם

 .(3)מורים בית ספר  חזון זה, חלום

 בנקודה זו חלוקות הדעות בקרב צוותי בתי הספר –האם התכנית מתאימה לכל התלמידים? 

חלקם ציינו שהתכנית מתאימה לכלל התלמידים ואף ראו הישג והצלחה  –שהשתתפו בראיונות 

כו בדרך זו. אחרים הגיעו לכלל תובנה בכך שתלמידי החינוך המיוחד צלחו את התכנית, ולכן ימשי

שהתכנית אינה מתאימה לכל התלמידים ובהמשך הם יאפשרו לתלמידים לבחור אם ברצונם 

 להשתתף בתכנית ולהתמיד בה:

, שעמדו עם זה התחיל מכיתה אחת ובשנה השנייה זה עבר לכולם, כולל תלמידי החינוך המיוחד

אני מאוד גאה בנו כי אנחנו עושים את התכנית עם כול (; 1עבודות שהציגו אותן )מנהל בית ספר 

 התכנית מתאימה לכל התלמידים, זה היופי של התכנית ...התלמידים וגם עם כיתת חינוך מיוחד

הזו שאפשר לעשות התאמה לכל הרמות והקבוצות, פשוט צריך לדעת מה לשלוף, מה לקחת, מה 

אני מאוד בעד להמשיך את הפרויקט הזה.  אני; להוציא מהם, צריך לדעת להוביל אותם ולנווט

כי דווקא תלמידי ביניים אם נותנים להם  חושב שהוא יכול להיעשות על ידי כלל התלמידים

לבחור חוג או משהו כזה לא היו בוחרים, ברגע שזה חלק מהתכנית של שכבה, הם עושים את זה 

 (.1בית ספר  ים)מור וזה פותח משהו שלא היה קורה

אנחנו תמיד משאירים שעתיים שהן של  .ה שלא חייבת כל השכבה, רק כיתה אחתהגענו למסקנ

שהן מקבילות לכל הכיתות וגם שנה הבאה נאפשר את זה. נעשה חשיפה לחקר רגיל,  ...החקר
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יירשמו ויהיו מחויבים לכל  ...PBL-שאנחנו אומרים ומכתיבים איך לעבוד, לעומת החקר של ה

ההבדל בשנה הבאה יהיה  ;אומר זה מה הסוף ועד מהתחלה דעיםשיו המעוניינים רק.. התהליך.

; לא מי שזה תופס אותו, מי שמעניין אותו, מי שרוצה זה מה שהוא יעשה –בזה שזה יהיה בחירה 

 (.  2לכל התלמידים מתאים אותו "השטנץ" )מורים בית ספר 

יתרון כי התלמידים בכל , זה מודל שצריך לחשוב עליו, שיש בזה זה בעצם הבחירה של התלמידים

)מורים בית ספר  PBLברגע שבוחרים מדעים זה מובנה את נמצאים במקום שהם רוצים להיות; ז

3.) 

העבודה בקבוצות נחשבת כאחת מהמיומנויות הנרכשות בתכנית. במהלך השנים נטו המורים 

חמישה תלמידים. חלק עד לאפשר לתלמידים לבחור בעצמם את חברי הקבוצה שנכללו בה שניים 

 :הגיעו למסקנה כי עדיף שהתלמידים יעבדו בזוגותמהמורים נוטים להמשיך בדרך זו ואחרים 

של ילדים כי כשיש שלישיות אז  אנחנו השנה התעקשנו ברוב הקבוצות שיהיו זוגות ולא שלישיות

תמיד יש אחד שמובטל, ורצינו שתהיה למידה משמעותית, וחשבנו שזוג זה הרבה יותר משמעותי, 

וזה היה מאוד  ..וזה היה נכון כי הם לקחו קצת יותר אחריות, אבל נוצר מצב שהיו הרבה קבוצות.

ת שלנו, שיצא מזה משהו, קשה... אנחנו רוצים שהתלמידים ילמדו ולא חושבים רק על הנוחו

אני שייקחו אחריות, שתהיה עבודת צוות יותר משמעותית ואמרנו שזוג זה הרבה יותר משמעותי... 

 .(1)מורה בית ספר  חושבת שנמשיך עם זוגות, אלא אם במקרה מיוחד שילדים ירצו

נה הבאה ש. ..אפשרנו לפי חברים, איך שהם רוצים.. בקבוצות יש בין שלושה לחמישה תלמידים.

צריך כוח מניע גם בקבוצות ויכול להיות ששווה גם לדבר על ... נצטרך לחשוב כי נראה מי נרשם

 (.2)מורים בית ספר  גודל הקבוצה

אמור היה לשמש את המורים ואת  –סביבת הלמידה המתוקשבת של קדימה מדע  –הפורטל 

המורים  .ברשימוש ידים בשלבים השונים של התכנית, אך בגלל מורכבותו לא נעשה בו התלמ

 :נבדקת אפשרות השימוש בו גם בעתיד, ולאור היכרותם את הכלי, מודעים ליתרונותיו

. אחד הפורטל מבוסס על זה שהתלמידים כותבים, המורה קורא בערב מה שהם כתבו ומתקן להם

התלמיד כותב, המורה מגיב  –טיוטות מרובות  –ה מה שנקרא העולמי זPBL -העקרונות של ה

אני ביקשתי שאת  .זה מאוד קשה והם לא מגיעים לזה דרך למידה.שלוש ושזו -ומתקן, פעמיים

, לא מסיבה שאנחנו לא יכולים כי יש כלים שיתופיים, אלא מטעמי נוחיות הפורטל ישאירו

שמורים יפנו לקבל  למה להתחיל לחפש...כן מכירים את זה ואם יש משהו מושהמורים כבר 

 רעיונות ממורים אחרים. הפורום קיים בפורטל אך המורים לא נכנסים וחלקם לא טכנולוגיים

 .התכנית( רכזת)

כי זה נותן להם  הוא חשוב מאוד. צריך לחשוב איך עושים אותו יותר פשוטהעניין של הפורטל 

 (.1)מורה בית ספר  נחיותמסגרת, הם נכנסים, עובדים וקוראים. יש שם ה
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זה  צריך להתאים לצרכים שלנו...; כי הוא עושה להם סדר בתהליך הפורטל הוא חשובהנושא של 

צריך להיות כלי שצריך לשרת אותנו ואת הילדים. זה כלי מאוד חשוב וחייבים להמשיך ואני 

חושבת שאנחנו בדרך הנכונה... הוא מאפשר את השיתופיות, גם אם זה רק אנחנו בקהילת המורים 

 .(2)מורים בית ספר  ובוודאי אם נצליח להגיע שזה יהיה גם ביניהם בתוך הקבוצות

צורת עבודה נורא חכמה וגם זו כולים לקחת את הפורטל ולהשתמש בו? ו יהשאלה אם אנחנ

 .(3)מורים בית ספר  הפורטל מלמד אותם לתעד כל דבר, לשמור כל דבר ...הגיונית מדעית

מצד אחד אנחנו מאוד כמהים כן לעבוד ככה, ומצד שני אנחנו  –אנחנו עדיין בשלב התסכול 

. אני חושבת זה תהליך שגם אנחנו עברנואומרים להם באופן טבעי תכתבו על דף ואחר כך תעתיקו. 

התיעוד הוא ממש חלק  – שעשית רק אם תיעדתשאולי להעלות יותר את המודעות של הכיתה 

 ., קהילת המורים(4)מורה בית ספר  תרגל לזהושהם צריכים לה מאוד מאוד חשוב מהפרויקט

הפורטל, להערכתה בישרה רכזת התכנית כי  2017במפגש קהילת המורים שהתקיים בחודש יוני 

 בתמיכתה של קדימה מדע, ימשיך לשרת את המורים, והצביעה אף על חשיבותו:

נבקש והם ואני מעריכה שהם ישאירו לנו את הפורטל עם שינויים ש ,מקדימה מדעביקשתי 

... מאחר ויש את זה כבר, היכרנו את זה ויש צוות שמטפל, זה יכול לחסוך ימשיכו לתמוך בזה

סיכמנו שאם הם לא ירימו את הכפפה אנחנו נבדוק אופציות הרבה מאמץ על בנייה ותמיכה... 

למה שווה להשקיע בזה ולמצוא את הדרך לעבוד יותר? הילדים צריכים לדעת שלא רק  אחרות.

 שמורים אחרים יכולים לראות. –משחקים, לא רק עושים אלא גם כותבים, והאפשרות לשתף 

תקיים יום שיא בשיתוף עם ההתכנית, במועד שנקבע מראש, כל אחת משלוש השנים של בסיום 

את עבודותיהם,  וציגההתלמידים מכל בתי הספר ו וגיעהנערך בה. ליום זה אף ו בצפון המכללה

ידה גאוות יחאתגר להשתתפות בתכנית, ווה עבורם ילרוב באמצעות פוסטרים. יום השיא ה

לגבי הגיעו לתובנות ציינו שיום זה הוא יום משמעותי עבור התלמידים והמורים  ומפגש חברתי.

 המשך קיומו:

)מנהל  זה חלק מהאתגר להשתתף בתכניתהתלמידים התלהבו והתרגשו.  ..יום השיא היה מצוין.

יש בזה  –כנס משותף אם יהיה  מה יהיה? – חשבנו למשל על הכנס בשנה הבאה(; 1ספר  בית

.... חשבנו אפילו זה חזק –עוצמה, הקטע שעוד בתי ספר באים ופוגשים עוד, רואים דברים אחרים 

 גם חושב אני; (1לעשות את זה אצלנו בבית הספר, אולי להזמין עוד בית ספר אחד )מורה בית ספר 

 בשביל גם נראות יש – הספר מבית שיוצאים משותף בכנס הוא הפרויקט שסיום חשיבות שיש

 היה זה – משהו עושה היה אחד וכל מסיימים סתם היו שאם משמעותי מאוד משהו זה התלמידים

 ., קהילת המורים(1)מורה בית ספר  והתהליך העשייה של מהערך מוריד

זה מה שנכון להם, מתאים להם, מסקרן אותם,  ...אני רוצה שכולם יחוו את זה כי באמת זה חגיגה

הייתה להם פעילות מדהימה והם נהנו מאוד וחזרו עם ... נפגשו עם חברים מבתי ספר אחרים

איך קבוצה עוזרת  ...היה מאוד יפה לראות בכנס; שזו חווית שיא בשבילםלבית הספר, החוויה 

 .(2בית ספר )מורים  גם אנחנו הרגשנו גאוות יחידה... לקבוצה שנייה

 הכנס(; 3)מנהלת בית ספר  משמעותי ביותרומציגים הוא  במכללהאני חושבת שהיום שעושים 

 .(3)מורים בית ספר  יהיה לא הוא מדע קדימה שבלי בטוחה ואני יפה מאוד דבר הוא במכללה
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הצלחת  להצביעות עהנקודות העיקריות ציינו את  2017באפריל  הנוכחים במפגש קהילת המורים

  :ורכיביה , שותפיההתכנית

 מה; באזור תלמידים 250-כ. 50%-כ באחרים, כולם [1]בית ספר ב – בפרויקט התלמידים מספר

 קהילת; והמחשבה העזרה, שעשינו המחוונים, התמיכה וגם ההערכה סביב כאן שעשינו

 של ללמידה; התובנות טובים תנאים – אמפתיה, שיפוט חוסר; הזמן כל שמתפתחת המורים

 איך... תסכול זה מה לומדים, צוות עבודת – 21-ה המאה מיומנויות; נכס זה הערכה מחקר

 משמעותית.  הכי הלמידה את רואה אני שם ...זה עם מתמודדים

 חשיבה מייצרת היא –הפרויקט  כמו שהיא חושב אני –הזאת?  הקהילה של הייחודיות מה

 עם יחד מנסים אנחנו – הזה הפרויקט של הכותרת גולת שזאת חושב אני. לקופסה מחוץ

 .עצמנו על גם זה את לשמר צריכים ואנחנו לקופסה מחוץ לצאת התלמידים

המורים, והם ציינו את עם בראיונות שנערכו עם המנהלים וגם עלו והישגיה התכנית הצלחת 

 הדברים הבולטים בבית ספרם:

הצלחנו ליצור  –, לבית ספר שאומר הייתי הופך את זה לדגלאם אני הייתי קדימה מדע, 

, הטרוגני מאוד מאוד, בית ספר פריפריאלינו, קדימה מדע, זה לא גוף אחר... אנח –תהליכים 

בו תהליכי חקר בצורה מאוד הצלחנו למצוא בקצה של הקצה של הפריפריה בישראל, ובעצם 

)מנהל בית ספר  מדובר בהישג חסר תקדים – טמקיפה, בכל הכיתות, אצל כל תלמידי שכבה 

1 .) 

ח -ז וב-כל התפיסה של חקר לקחנו גם בהתפיסה שהתלמידים מחפשים ועובדים לבד, 

. לקחנו את התפיסה ואת העיקרון לתת להם לעבוד, לחשוב, להיות ..בתחומים אחרים

 (.1יצירתיים )מורה בית ספר 

... לא לפחד ללכת עם מה אני רוצה להכניס את הפרויקט הזה בעוד תחומים בבית הספר

; זו חשיבה . צריך להפוך וללכת עם מה שמסקרן אותם, מה שמעניין אותם.שמרתק את הילד.

שהם יגיעו לחקר יהיו כאני מקווה שבשנתיים הבאות  ...ח-ז-שאנחנו מיישמים אותה גם ב

 .(2בית ספר  ים)מור ח' זה מאוד משמעותי לחיים-ז'-שקורה ב להם יותר כלים להתחיל. מה

שמדבר את השפה הזאת, ולאט לאט  ...אנחנו הכנסנו את זה לתוך פרויקט יותר גדול שנקרא

-אני רואה איך הדבר הזה יוצר אדוות והיום כל לימודי המדעים בכל כיתות ט הם במודל של ה

PBL זה עושה את העבודה ומבחינתי זאת . כלומר, מבחינתי ...של קדימה מדע ושל

 PBL-מה שהוא מקבל ב... טבכיתה  PBLילד שאם הייתה לו חוויה מצוינת של . ..ההצלחה

אני ; (3)מנהלת בית ספר זו השמחה שלי  –תורם לו בסופו של דבר גם בתנ"ך ובהיסטוריה 

כי זה יכול לעניין לאו דווקא את מורי מדעים,  ספרית-בית PBLהשתלמות חשבתי לעשות 

 (.3)מורים בית ספר  לשתף את שאר המורים
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... אנחנו יודעים להגיד חד משמעית שכאשר יש עלייה במספר התלמידים הבוחרים במדעים

להגיד י, יא, יב במגמות המדעיות. -ט, אנחנו רואים גידול ב-אנחנו עושים מדעים טוב ב

. אני חושבת ששמים שם את אני לא מתיימרת – PBL-ט זה רק בזכות ה-שעושים טוב ב

)מנהלת  התכנית מאתגרת ומחוץ לקופסהם להלהיב את התלמידים. האנשים הנכונים שיודעי

 (.3בית ספר 

 מקצועות שבחרו תלמידים של גדול מאוד אחוז היה הקודמות בשנתיים שיחסית רואים אנחנו

 50% בערך לנו שיש רואים אנחנו, הכמותית הסופית שבתוצאה לומר יכולים אנחנו ...מדעיים

)מורים  יפה מאוד נתון זה בארץ למצב יחסית, מדעיים במקצועות שבוחרים בשכבה תלמידים

 .(3בית ספר 

 

בריאיון שנערך עם רכזת התכנית היא ציינה כי החלה במגעים לשיתוף פעולה עם המינהל לחינוך 

 התיישבותי במשרד החינוך:

... הייתה לי ויהיו עוד בתי ספרבכל חמשת בתי הספר ימשיך איזה שהוא יישום  ...בתחזית שלי 

אם הקשר .. .לחינוך התיישבותי... איזו שהיא התחלה של תיאום שיחה עם מישהי מהמינהל

 .)רכזת התכנית( עם החינוך ההתיישבותי יקרום עור וגידים, יכול להיות שהם יקבלו את זה

, התקיים לאחר פגישה עם נציגה מהמינהל לחינוך 2017בחודש יוני  ,מפגש קהילת המורים

  התיישבותי:

ובודקים ליישם  ,משהו הם רוציםמהמינהל לחינוך התיישבותי... הייתי בפגישה עם מדריכה 

 )רכזת התכנית(. וגם ליישם את זה בבתי ספר אחרים של המינהל ...את התכנית, לתמוך בנו
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 PBL –Problem Based-ה בשנת הלימודים תשע"ד השיקה קדימה מדע תכנית על פי מודל של

Learning – הנשענת על מיומנויות המאה  בגישה פדגוגית לימודית לתמיכה אשר יוצרת סביבה

לתלמידי כיתה ט במסגרת לימודי מדע דגש על למידה אותנטית ורלוונטית שמה ו 21-ה

, בשנה בשנה הראשונה להפעלתה לקחו בה חלק חמישה בתי ספר בצפון הארץ וטכנולוגיה.

 –שישה בתי ספר ובשנה השלישית והאחרונה להפעלתה תחת דגלה של קדימה מדע  –השנייה 

 חמישה בתי ספר. 

שגייסה מורים ליישום התכנית, הדריכה  .ב.ד"ר ט , מטעם קדימה מדע,את התכנית הובילה

החל מקביעת מפגשים לקהילת המורים, דרך ארגון  –לך שלוש השנים אותם וליוותה אותם במה

 השתלמויות ועד לביקורים בבתי הספר לצורך עזרה והנחייה.

במהלך השיעורים התלמידים היו אמורים להעלות בעיות אותנטיות, לדון בפתרונות אפשריים 

להן, לבחור פתרון, לתכנן מוצר שיתרום לפתרון זה ולבצע חקירה בכלים מדעיים כדי להפיק 

שנה התקיים "יום שיא" שבו הציגו התלמידים את כל מידע הנדרש לצורך הפתרון. בסיום 

התלמידים התבצעה על ידי מורי בית הספר במסגרת שיעורי מדע ם. הנחיית יהתועבוד

 .בצפון הבשיתוף עם מכלל ת מדריכיםנבנה מודל העסקוטכנולוגיה, ובשנה השנייה 

מעבר מעבודות  –תהליך הטמעה של התכנית PBL -קהילת מורי הבמהלך שלוש השנים עברה 

בשנה"ל מודל המתאים ביותר עבורה. וחיפוש אחר  – PBL-החקר קלסיות לפרויקטים בגישה של 

באופן משמעותי, ביניהם העיסוק בבעיה התכנית עקרונות מ הוטמעו חלק תשע"ו-ו תשע"ה

אוטנטית ורלוונטית לעולמו של התלמיד, הצורך להגיע לפתרון לבעיה )גם אם לא תמיד טכנולוגי(, 

רה למנחה למידה העבודה בקבוצות, החשיפה של התלמידים למנחים חיצוניים, הפיכת המו

 המורים.  תוכמובן קיום רציף של מפגשי למידה וסיעור מוחות של קהיל

נקטו בגמישות בעיקר באופן השילוב של מהמורים חלק כאשר , היו מגוונים אופני הטמעה

התכנים הטכנולוגיים בעבודות התלמידים, בחשיבות וביכולת להגיע לתוצר סופי טכנולוגי וכן 

ו המורים בנוסף התמודד .למידים יד חופשית בבחירת הנושאים לעבודהבמידה שבה אפשרו לת

סוגיות ושאלות בהתייחס למידה שבה נצמדים לתכנים של תכנית הלימודים, לניהול אתגרים, עם 

התוצר הסופי הרצוי  תכנית,מטרות ה של תומדויק יתמובנ הולארגון זמן הפרויקט, וכן הגדר

 ודרכי הערכתו. 

לאחריות בתי במהלך שנה"ל תשע"ז נקטה קדימה מדע בדרכים שונות להעברת הובלת התכנית 

המנהלים והמורים המובילים. במסגרת זו התקיימו ביקורים בבתי הספר ופגישות עם  –הספר 

 המנהלים, נערכו השתלמויות למורים במסגרת פסגה ונערכו סיעורי מוחות בקהילת המורים.
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קהילת המורים, נראה  יהראיונות שנערכו עם המנהלים והמורים וממפגשהעולים מ ,מהממצאים

כי כל חמשת בתי הספר שהשתתפו בתכנית ימשיכו ביישומה ובהטמעתה, כשהם נאמנים למבנה 

הקיים. חלק מהצוותים ציינו כי הם בשלים להובלת התכנית ואחרים טענו כי בד בבד עם רצונם 

 עדיין נדרשת תמיכתו של גוף חיצוני.ולאור מורכבותה,  ,בהמשכיות התכנית

 המרואיינים העלו אתגרים שעמם יש עדיין להתמודד: 

  קביעת ציר זמן ממוקד לתכנית, החל ממועד תחילתה ועד לסיומה. –הזמן המוקדש לתכנית 

  או על פי בחירהל תלמידי שכבה ט להתאמת התכנית לכ –שיתוף התלמידים. 

  לצורך פיתוח התוצר לסדנאות ב"תפוח פיס" או בניית ניוד התלמידים  –התוצר הטכנולוגי

 סדנאות ייעודיות בתוך בתי הספר כמענה למחסור במשאבים.

  קבוצות התלמידים בכיתהכל הקושי של מורה יחיד לענות על הצרכים של  –ההנחיה והליווי ,

 ספרי או גיוס מדריכים מחוץ לבית הספר.-גיוס כוח אדם בית

  המשמעותי לתלמידים. כנס הסיום חלופיות לקיום מציאת דרכים –יום השיא 
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