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 חטיבות הביניים כדי שידרשו יצירת הזדמנויות רבות יותר ללימודיהקמת תנועה חברתית של תלמידי 
 ([2019 יוני)חודשים  16ש"ח למשך  3,023,000] מתמטיקה ומדעים במסלולי מצוינות

 תכנון 

לקריאה לפעולה  בלימודים ובחיים הציע להקים תנועה חברתית של בני נוער שתתרגם את רצונם להצליח Lead ארגון
. הכוונה הייתה שהילדים ידרשו פתיחת המצוינות בלימודי המתמטיקה והמדעים בחטיבת הבינייםלהרחיב את מעגל 

כיתות מצוינות נוספות במתמטיקה ובמדעים בחטיבות הביניים בכל הארץ. היעד של התכנית היה לייצר דרישה להקמת 
. להשגת יעדים אלה הם תכננו לפעול בישראל קיימות בחטיבות הבינייםהיו שכבר  700-כיתות מצוינות נוספות על ה 100

. הקמת סביבה 2. קידום עצומות מקוונות של תלמידים, אשר יקראו לפתוח כיתות מצוינות נוספות. 1במספר דרכים: 
. הפקת סדרת רשת באינסטגרם שבה יעקבו אחר 3דיגיטלית סגורה שבה יוכלו תלמידי חטיבות הביניים לתקשר ביניהם. 

. תמיכה בקבוצת תלמידים נבחרת, שיהיו פעילים ברשתות החברתיות 4יקה בחטיבות הביניים. חייהם של תלמידי מתמט
 .ויביעו את דעותיהם

מתלמידי חטיבות הביניים בישראל ייחשפו  80%-קמפיינים ברשתות החברתיות היו אמורים לחזק פעילויות אלה, כדי ש
תית )טלוויזיה, רדיו, אתרים ועיתונים( כדי שהמסר אליהן. בנוסף, התכנית הייתה לשתף פעולה עם התקשורת המסור

  יגיע אל ההורים, המורים, מנהלי בתי הספר וקובעי המדיניות.

 [2021]עדכון מאי  ביצוע

רשויות תלמידים התאגדו  76-כבמצוינות.  תלמידים נרשמו לפלטפורמת ההתאגדות לפתיחת כיתות 4,000-בפועל, כ
סדרת הרשת 'ברזלים' עלתה לראשונה ביוטיוב  .מתוכן נענו לפניהרשויות  30ובוצעה אליהן פניה.  TOP לפתיחת כיתות

-עלתה הסדרה לערוץ הילדים. הסדרה הגיעה לכ 2020טוק. במאי -והתפרסמה גם ברשתות החברתיות אינסטגרם וטיק
 .צפיות 1,000,000

אשר יגדיל את המאפשרת לתלמידים לסמן חלומות ויעדים ולקבל בחזרה המלצה למסלול  ,פלטפורמת 'תמונת עתיד'
הוקמה  .תלמידים עשו בה שימוש 60,000-והופצה באמצעות הרשתות החברתיות  ,הסיכוי שלהם להגיע להצלחה

. 21-תנועת 'דור העתיד' לתלמידים המעוניינים לפעול ולהשפיע על מערכת החינוך וחטיבות הביניים ולהתאימן למאה ה
 .התנועה פעלה במישור הפוליטי, הלימודי והחברתי

 
הוקמו , וויזיה, עיתונות וברשתות החברתיות(ופורסמו ושודרו כתבות בכלי התקשורת השונים )רדיו, טל התכניתבמסגרת 

מתמטיקה יישומית וסוגיות גלובליות של שני עמודי אינסטגרם פעילים אשר חשפו והנגישו לתלמידים עולמות תוכן 
 אחריהם. עקבותלמידים  10,000-בתחומי המדעים. קרוב ל

 


