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 – ומתמשך  הוא תוצאה של מאמץ משותף  ומדעים  היחידות במתמטיקה  בלימודי חמש  זינוק             מהלך לאומי שמתקיים בזכותם של עשרות ארגונים ומאות אנשי מקצוע.  ה 

בשלב זה של צמיחה מרשימה, כולנו חייבים לשאול את עצמנו, האם הגענו לנקודת אל-חזור והבטחנו 
הצלחה בת-קיימא? האם יצרנו יכולות מספקות בכל רחבי הארץ ופתחנו דלת למורים ולתלמידים לממש 
את מלוא הפוטנציאל הטמון בהם? על-מנת שנהיה מסוגלים להשיב בחיוב על השאלות הללו, עבודתנו 

תיכנס כעת לשלב של השקעות גדולות. 

לשם כך, כמתואר במסמך שבפניכם, אנחנו מתכוונים בשנים הקרובות לסייע ליצירת תשתית חינוכית 
בפריפריה  למצוינות  הנגישות  הרחבת  תוך  וגדל,  ההולך  המצוינות  שיעור  את  לקלוט  שתוכל  איתנה 

החברתית ובחטיבות הביניים.

אנחנו משתפים אתכם בכוונה הזו שלנו, משום שהדרך משותפת לכולנו. אנו כתמיד, חשים זכות לפסוע 

אתכם ביחד ורואים זאת מחובתנו לקיים עמכם שיח פתוח.

הרחבת מעגל המצוינות

קרן טראמפ הוקמה ב-2011 כדי לסייע למערכת החינוך בישראל להרחיב את מעגל המצוינות בתחומי 
המתמטיקה והמדעים. 

זהב'  'מפתח  הן  ובמדעים  גבוהות במתמטיקה  יכולות  ה-21  נבע מההבנה שבמאה  המיקוד במצוינות 
וקרש קפיצה לחדשנות טכנולוגית, לצמיחה כלכלית, לפריצות דרך מדעיות, לצמצום פערים חברתיים 

ולהצלחה ברמה האישית. 

למידה במסלולי המצוינות מציבה בפני התלמידים את הצורך להתמודד עם אתגרים חדשים ועם בעיות 
יוזמה, דבקות במטרה, עבודה מאומצת,  סבוכות. היא מחייבת גיבוש של תכונות אופי וערכים, נטילת 

הבנה מעמיקה ויכולת אנליטית. 

בתמונה: שיעור כימיה, הגימנסיה העברית בירושלים, 1920 - אוסף הארכיון הציוני המרכזי
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על  בבסיסו  הנשען  חינוכי  מסע  זהו 

מורים מעולים המיישמים מיומנויות 

מורים קלינית.  הוראה  של   גבוהה 

ותלמידה  תלמיד  כל  מלווים  אלו 

יעדים  להם  מציבים  המסע,  לאורך 

חשיבה,  אופני  מאבחנים  גבוהים, 

ההוראה, דרכי  את   מתאימים 

עוקבים אחר התקדמותם, ומעניקים 

להם משוב בונה ומחזק. 

קלינית  הוראה  ולטפח  לעודד  כדי 

עובדת  טראמפ  קרן  זה,  מסוג 

הארץ  בכל  מורים  עם  בשותפות 

בתחום  ארגונים  עשרות  עם  וביחד 

אוניברסיטאות,  ובהם   - החינוך 

רשתות  מקומיות,  רשויות  מכללות, 

ומקבלי  ההייטק,  תעשיית  חינוך, 

החלטות במשרד החינוך. 

יחד עם שותפינו, יצאו אל הדרך כ-200 מיזמים חינוכיים ששמו להם למטרה למשוך אנשים מוכשרים 

מעגל  בהרחבת  לתמיכה  רשתות  ולהצמיח  קלינית  הוראה  של  מומחיות  לטפח  ההוראה,  למקצוע 

המצוינות. 

"קטר" חמש היחידות

עיקר המאמץ המשותף הוקדש להגדלת מספר התלמידים במסלולי חמש היחידות בתיכון במתמטיקה 

ובפיזיקה. מסלולים אלו הוכחו בישראל ככר פורה להצמחת מצוינות וככאלו שמתוכם יוצאים בוגרות 

ובוגרים הפורצים דרך בהמשך החיים.

אולם, בעשור הקודם מגמות חמש היחידות הללו נפגעו משמעותית בשל מחסור במורים ובגלל מערך 

תמריצים בלתי יעיל. כתוצאה מכך, תלמידים רבים נשרו מהן וכיתות ברחבי הארץ נסגרו כליל. ההידרדרות 

הזו גרמה לדאגה רבה לעתידה של ישראל.  

לשמחתנו, שש שנים לאחר תחילתו של המהלך שכעת מובילה הממשלה, ניתן להצביע על מגמה של 

מקצועיות  למידה  קהילות  מקימים  ותיקים  מורים  הכשרה,  לתכניות  מצטרפים  נוספים  מורים  שינוי. 

וחלה עלייה במספר התלמידים הלומדים במגמות המוגברות למתמטיקה ולמדעים.
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מהלכים מרכזיים:

שותפויות מקומיות ומערכתיות
₪ 40,000,000

קהילות מורים לומדות
₪ 29,000,000

כלים להוראה קלינית
₪ 28,000,000

הכשרה וליווי למורים חדשים
₪ 22,000,000



חיזוק יסודות המצוינות

המהלך להגדלת מספר לומדי חמש היחידות זוכה להצלחה מרשימה, אך זו עודנה שברירית. מצד אחד, 
נסללה הדרך למצוינות והתעורר תיאבון להרחיב את העשייה לתחומים נוספים. מצד שני, נחשפו בדרך 

נדבכים מסוימים שאינם יציבים מספיק וזקוקים לחיזוק. 

קטר המצוינות של ישראל, שהורגל לשאת קרונות מועטים, כעת מועמס. בשנים הקרובות, בוגרי חמש 
יחידות רבים יתדפקו על דלתותיהן של הפקולטות למדעים, רפואה והנדסה באוניברסיטאות. במקביל, 

כבר מורגש לחץ כבד על חטיבות הביניים להכין יותר מועמדים לחטיבה העליונה. 

כדי להיערך לכך מבעוד מועד, יש לבנות כבר עכשיו תשתית מקצועית איתנה שתסייע למערכת החינוך 
לתמוך במשך זמן ובהתמדה בגידול בשיעור התלמידים המצטיינים לאורך השרשרת. 

בשלב זה קרן טראמפ נדרשת להתאים את דרכי עבודתה. בתחילת הדרך פעלנו כָזָרז ]catalyst[ ופרסנו 
]convener[, והקמנו רשתות של שיתופי פעולה בין  ס  ִּכְמַכנֵּ ויכולות. בהמשך פעלנו  רשת של תכניות 

מובילי המדיניות, הפיתוח והפרקטיקה.

עכשיו הקרן נכנסת לשלב השלישי במעגל חייה, ובו היא תפעל כבנאי ]builder[. בשלוש השנים הבאות 
נסייע לשותפינו להרחיב את מעגל המצוינות תוך חיזוק יסודותיו. יחד נייצר הזדמנויות, נטפח מומחיות, 

ונתמוך ביישום. 

מסלולים
לאפשר למורי המתמטיקה והמדעים לפתח ולהטמיע מומחיות של הוראה קלינית בדרכי עבודתם א. 

ובתהליכי ההתפתחות המקצועית שלהם.

לשתף פעולה עם המנהיגות המקומית של מערכת החינוך כדי לתמוך בחיזוק המצוינות בבתי הספר ב. 
בתחומי המתמטיקה והמדעים.

להגביר את הנגישות למצוינות בפריפריה החברתית כדי לצמצם פערים ולעודד ניעות חברתית- כלכלית.ג. 

להצמיח מצוינות בחטיבות הביניים כדי לטפח את המוכנות למסלולי חמש היחידות בחטיבה העליונה.ד. 
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 מספר בוגרי חמש יחידות
)2006-2016(



הוראה קלינית

תיאוריית השינוי של הקרן מבוססת על מורים מעולים ועל הוראה איכותית, מתוך הכרה שההשקעה בהם 
תחולל שינוי עמוק ובר-קיימא, יותר מכל גורם אחר. בישראל קיים סגל של מורים מצוינים למתמטיקה 

ולמדעים, אבל יש צורך ברבים נוספים. 

שותפינו פועלים בגיוס ובהכשרה של דור חדש של מורים למתמטיקה ומדעים, וכן בהקמת חממות של 
מומחיות קלינית לחיזוק איכות ההוראה. כמו כן, אנו פועלים ביחד עם מערכת החינוך לפריסת רשתות 

של תמיכה למורים כדי לקדם מומחיות קלינית בקנה מידה רחב. 

ליווי  מורים,  של  לומדות  קהילות  כגון:  נפרדות,  בניין  אבני  מספר  כוללת  הקלינית  ההוראה  זה  בשלב 
של  פרוטוקולים  סימולציות,  בכיתות,  שיעורים  במהלך  וידיאו  צילום  דיאגנוסטיות,  משימות  פדגוגי, 

הוראה, מעבדות פדגוגיות, הכשרה קלינית ועוד.  

גג משותפת הניצבת על תשתית מקצועית  אנו שואפים לכנס את אבני הבניין הללו תחת קורת  כעת 
איתנה, עד שהם יהפכו למרכיבי יסוד המובנים במערכת החינוך. נחתור להביא לידי שיתוף פעולה בין 

המדיניות, המחקר והפרקטיקה, כדי שאלו ייצרו יחדיו פתרונות מערכתיים. 

מנהיגות מקומית

הוראה קלינית לא יכולה להתקיים בחלל ריק. היא משגשגת רק במסגרת של תפיסת הוראה קוהרנטית 
ותרבות ארגונית הפועלת במצוינות. היא תלויה ביעדים משותפים, נסמכת על שיתוף פעולה עם קהילה 

מקצועית וזקוקה לתמיכה שוטפת. 

בהתבסס על הנחת עבודה זו, פנינו לרשויות מקומיות, לרשתות חינוך ולמחוזות. יחד עמם גיבשנו תכניות 
להעלאת מספר הלומדים ברמת חמש יחידות, תוך הטמעת רכיבי הוראה קלינית במערכות הקיימות 

שלהם.

כתוצאה מכך אנו עדים כיום לצמיחה משמעותית באזורים אלו ומבחינים בשיפור התיאום בין המנהיגות 
המקומית והשלטון המרכזי. עם זאת, התנופה שלה אנו עדים כיום עדיין תלויה באופן מכריע במשאבים 

תוספתיים ובמומנטום ודחיפה מבחוץ. 

תשתית  לבנות  לה  לסייע  כדי  המקומית,  החינוך  מערכת  של  יסודותיה  אל  להעמיק  ננסה  כעת  לכן, 
מוצקה למצוינות. לשם כך נשתף פעולה בנושאים תשתיתיים ובראשם מערכות הניהול ושגרות העבודה 

הארגוניות בבתי ספר, ברשויות המקומיות וברשתות החינוך.

הפריפריה החברתית

אנו יוצאים מנקודת הנחה שהמצוינות אינה יודעת גבולות. זו הנחת היסוד עליה הושתתה הקרן ולכן 
התכניות שעמן יצאנו לדרך היו פתוחות לכל מי שיכול ומעוניין, ללא הבחנה או יחס מיוחד למגדר, למגזר 

או לדמוגרפיה.

שמחנו להבחין שהגידול במספר לומדי חמש היחידות התרחש בכל הארץ, לרבות בפריפריה החברתית. 
יכולים  קשים  פתיחה  מתנאי  המגיעים  תלמידים  גם  מעולים,  מורים  שבזכות  ראינו  האחרונות  בשנים 

להגיע להישגים גבוהים.
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אולם, היקף הגידול בפריפריה עודנו נמוך מזה שבמרכז הארץ. המחסור במשאבים חינוכיים והריחוק 
ממרכזי מצוינות הם עדיין לרועץ. קיים סיכון שדפוס חוזר של הבטחות שהכזיבו בעבר, יעמוד בדרכם של 

המאמצים הנעשים כיום.

מהלכים  ביחד  לגבש  כדי  פריפריה,  ביישובי  המקומית  המנהיגות  עם  בשיתוף  כעת  תפעל  הקרן  לכן 
שיטתיים שיוכיחו כי מצוינות היא מנוף אמיתי לצמצום פערים. יחד נציב יעדים גבוהים, נגבש קואליציות 

אזוריות, נצמיח הוראה איכותית, נחזק ביטחון במסוגלות ונבנה יכולות ניהוליות.  

חטיבות הביניים

כדי לעזור ליותר תלמידים להגיע מוכנים למסלול חמש היחידות, התחלנו בשנים האחרונות לעבוד גם 
עם חטיבות הביניים. למעשה כיום כ-40% מהשקעותינו מוקדשים לחטיבת הביניים, בעיקר כדי לסייע 

למורים ולתלמידים במעבר לחטיבה העליונה. 

במעלה הדרך למדנו שלתלמידים אין מוטיבציה גבוהה להשקיע ולהצטיין בלימודי המתמטיקה והמדעים 
בחטיבת הביניים. מבחני הבגרות הם יעד רחוק מדי ולמדדי ההצלחה האחרים, הארציים והבינלאומיים, 

אין השפעה ישירה על התלמידים. 

בנוסף, שמנו לב שתכנית הלימודים של חטיבת הביניים ושל החטיבה העליונה שונות זו מזו, והתיאום 
ביניהן לעתים אינו מספק. הבעלות על בתי הספר אינה זהה, תפיסת ההוראה והלמידה נבדלת והמורים 

מגיעים מתכניות הכשרה נפרדות. גם הפיתוח המקצועי נעשה לעתים באופן עצמאי.

בתכנית  הקשורים  נושאים  נלמד  ראשון  וכצעד  בשיטתיות,  הזו  הסוגיה  את  לבחון  נתחיל  זאת,  לאור 
הלימודים, המדידה, ההערכה ושיטות ההוראה. נעשה זאת, תוך המשך המיקוד שלנו בסיוע לבתי ספר 

לעורר את התלמידים להשקיע בלימודיהם ולהתאמץ כדי להצטיין כבר בגילאי חטיבת הביניים. 

-
אנו רואים בשותפות עמכם זכות גדולה והזדמנות שעליה אנו מודים מקרב לב. ניסיונכם וידיעותיכם הם 

נכס יקר מפז, ולכן כתמיד נשמח לתובנות, לביקורת ולהצעות שלכם. 
info@trump.org.il :אנא שתפו אותנו במחשבותיכם
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צילום: משה מילר - ילד משחק בחדר המשחקים בגן ילדים בשכונת נווה זית בעיר לוד, 1970 - אוסף התצלומים הלאומי
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