
 מרכזי מדע אזוריים



 אתגרי החינוך המדעי בישראל   

 :כיוםבמדינת ישראל 

 הטכנולוגיה  , בתחומי המדעיםלאומיות בהשוואות בין הישגים נמוכים

 (STEM)והמתמטיקה 

צמצום מתמשך בהיקף המצוינות 

  מחסור גדול במורים למקצועות המדעים והטכנולוגיה 

 שיעור נמוך של תלמידים הבוחרים מגמות מדעיות מורחבות 

 היצע נמוך של תשתיות מדעיות ואפשרויות בחירה 

 חברתית-הגיאוגרפיתבולטים במידה ניכרת ביישובי הפריפריה אלו נתונים  ,

 ומצטרפים לנתוני אי שוויון ומוביליות חברתית נמוכה בישובים אלה 



 י  "מודל המדעים של קרן רש

 הצורך

הגיאוגרפית  בדגש על בני הפריפריה , התלמידיםמשמעותית של מספר הגדלה 

למצוינות במקצועות המדע  את יכולתם להגיע המממשים , והחברתית

 ותעסוקה בתחומים אלה להשכלה גבוהה והטכנולוגיה ומגיעים 
 

 יעדים  

ב מיישובי הפריפריה "הגדלה משמעותית של שיעור מסיימי כיתה י

 יחידות במתמטיקה ומדעים   5כלכלית בעלי -החברתית

 ברמת ההישגים של התלמידים ובמוכנותם בממדים נוספים  משמעותי שיפור

 איכותיותהמשך אקדמיות במסגרות כך שיוכלו להשתלב  –

 



וטכנולוגיה  לימודי מדע לקידום אקדמיים במוסדות אזוריים מרכזים רשת 
 הפריפריהבקרב תלמידי 

 מרכזי מדע אזוריים

 עם כל הרצף הגילאי על פי עבודה

  רנזולימודל טיפוח מצוינות של 

:  המבוסס על שלושה שלבים

  בחקרהעמקה והתנסות , חשיפה

תוך שיתוף פעולה הדוק עם מוסדות  

 במרחבהחינוך 

(1) 

 העשרה

(2) 

 העמקה

(3) 

 חקר
 



 חוגי  )הבלתי פורמלי והן בחינוך ( גמר, עבודות חקר) הפורמליעבודה הן בחינוך

 (תכניות למצטיינים ועוד, מדע

 וחוסך השקעה בתשתיות פיזיות יקרות בכל בית ספריתרון לגודל מרכז אזורי מנצל  .

מכוני מחקר ומפעלים  , וגיוס מוסדותאיגום משאבים אזוריים כמו כן מאפשר 

 .  במרחב הגיאוגרפי

 חוקרים) ואנושיות( מעבדות)תשתיות פיזיות חיבור למוסד אקדמי מאפשר ניצול  ,

 (.סטודנטים לתארים מתקדמים

שימוש ביעדים מדידים לבחינת אפקטיביות הפעילות במרכז 

 מרכזי מדע אזוריים



 (הצעה ראשונית)יעדים מדידים 



 שיקולים בהקמת מרכזים

מרכזים חדשים לאור השיקולים לעומק הקמת יש לבחון 

 :הבאים

  תשתית ארגונית לשיתוף פעולה אזורי פורה1.

 כמו במודל גליל מזרחישל אשכול ישובים פעיל לקיומו יתרון –

 הנדסה/ קיומו של מוסד אקדמי הכולל חוגים למדעי הטבע 2.

 (עד שעה)היקף קהל היעד במרחק נסיעה סביר 3.

 קיומם של מרכזים אחרים במרחב הגיאוגרפי4.

של  וקיומו ( הספרובתי הרשויות )צורך ורצון המגיע מן השטח 5.

 השותפיםשיוביל ויסחף אחריו את ' משוגע לדבר'

 



 קווים מנחים לאופי הפעילות במרכזים

התבססות על הספרות ועל מחקרי הערכה בבחירת התכניות  1.
 שהוגדרוהאפקטיביות ביותר למטרות 

 (אם קיימים)התאמת התכניות לדגשים אזוריים 2.

  שעותהיקף , מפגשיםרצף  -עומק דגש מרכזי על תכניות 3.

פי גיל  ס על "בבתיהבין פעילות במרכז המדעים לבין פעילות איזון 4.
 המשתתפים ואופי הפעילות  

 נמוךכלכלי -חברתיתלמידים מרקע מיקוד באוכלוסיות 5.

 תלמידים ושימורם  ( reaching out)באיתור השקעה –

 המרכז ולעמידה ביעדיםלהצלחת אופי ותמהיל התכניות חיוני 



מרכז : י"רששותפה קרן בהם במרכזים הגדולים והעמקת הפעילות חיזוק •

,  תל חי)בגליל המזרחי  קמפוסי-מרכז רב, באוניברסיטת בן גוריון חוסידמן

 (צפת, כנרת

במוסדות אקדמיים כדוגמת מכללת בינוניים מרכזים והפעלה של הקמה •

 (קמפוס אשדוד)מכללת סמי שמעון , (כרמיאל) בראודהאורט 

 בירוחםפי המודל המצליח על ( לוויינים)יישוביים מרכזים של הקמה •

 ובחדרה  בירוחם היישוביים המרכזים חיזוק •

טכניון , אוניברסיטת תל אביב)מדע שוחר לנוער קיימים התאמת מרכזים •

פעילות המקדמת מצוינות מדעית בקרב בני הפריפריה לטובת ( 'וכו

 הסובב אותםהחברתית במרחב 

 הרחבה מוצעת


