
 

 ויצמן – הוראת מדעים

 תקציר מנהלים

מחקר איכותי בהוראת המדעים שמה לה למטרה לקיים המדעים במדרשת פיינברג המחלקה להוראת 

מקצועות אלה בבתי ספר ישראלים. המחלקה עומדת בשתי ת הוראלשפר את והמתמטיקה, כמו גם 

לפרקטיקה, והיא מחברת בין מטרותיה אלה באופן מעורר הערכה. המחלקה מחויבת הן לתיאוריה הן 

לחיקוי. יש לשבח את המחלקה על חתירתה למשוך אנשים בעלי ידע מדעי  ותראוידרכים השתיים ב

בהירות חזונה של עניין נדיר לא רק בישראל אלא גם בעולם.  – מעמיק בתחומם אל מקצוע ההוראה

ם מכל הרמות השונות ניכרו בפגישות שקיימנו עם נציגיהמחלקה והתכלית המשותפת לכל חלקיה 

 במוסד.

ויצמן, תואר שני למורים בפועל, המעמיקה את הידע המדעי -מרשימה במיוחד תוכנית רוטשילד

שיש  ת,. הוועדה חשה חד משמעי2018להסתיים בשנת  מיועדתהתוכנית  בתחומם לטובת הוראה.

 לעשות כל מאמץ כדי להציב את התוכנית על קרקע יציבה, כדי שתוכל להוסיף ולשגשג.

המחלקה מתברכת בסגל מוכשר, אבל רבים מחברי הסגל מתקרבים לגיל פרישה. חיוני שהמחלקה 

קשרים לא רשמיים וגיוסם של סטודנטים יותר מתגבש תוכנית לגיוס חברי סגל חדשים, שתתבסס על 

הפיץ ברבים מודעות בדבר משרות חדשות, ומאמצי הגיוס צריכים לכלול פנייה לשעבר. יש ל

המחזיקים כעת במשרות בצפון אמריקה ובאירופה. למחלקה תפקיד ייחודי  ,למועמדים מוכשרים

 , ויש לעשות כל מאמץ כדי להבטיח את חיוניותה גם בעתיד.הישראליבחינוך 

של המוסד, הופתעה הוועדה מטרותיו מטיקה בשל הוראת המדעים והמת מרכזימקומן הבהינתן 

בוועדות מפתח, דוגמת הוועדה המייעצת לקידום ולקביעות איננה מיוצגת להיווכח כי המחלקה 

של מכון דוידסון. הוועדה מאמינה כי המחלקה להוראת המדעים צריכה לזכות בייצוג  ובוועד המנהל

 בגופים מקבלי ההחלטות הללו.

 סיכום ההמלצות

 :הכרחיים שינויים

כדי לשמר תמיכה מתמשכת בתוכנית  ,מכון ויצמן מוכרח למצוא בסיס תקציבי קבוע .1

 ויצמן.-רוטשילד

שהם המביאה בחשבון פרישות קרובות בתחומים  ,ל המחלקה לגבש תוכנית אסטרטגיתע .2

מאמצי הגיוס צריכים להתרחב כך שיכללו מועמדים  שם בינלאומי.ים ובעלי חזקכיום 

 אפשריים המחזיקים כעת במשרות מחוץ לישראל, בצפון אמריקה ובאירופה.

 שינויים מומלצים: 

 



בוועדה המייעצת לקידום ולקביעות, כמו היות מיוצגת המחלקה להוראת המדעים צריכה ל .1

 גם בוועד המנהל של מכון דוידסון.

שבהם יוכלו תלמידים לתעודת הוראה לצפות ולהתנסות בסוג  ,פרבתי סאתר על המחלקה ל .2

) שעליה הם לומדים בקורסים STEMהוראת המדע, הטכנולוגיה, ההנדסה והמתמטיקה (

 במסגרת לימודי תעודת ההוראה.

על המחלקה לפתח רצף משותף של פעילויות למידה, הקשורות בתוצאות למידה קונקרטיות  .3

 לאורך הפרקטיקום.

ת ולהטיל על כל חבר סגל חניכתם של יותר סטודנטים קה להרחיב את התוכניעל המחל .4

 לתואר שני.

 על המחלקה לבחון אפשרויות להוסיף סטודנטים נוספים לתוכנית לימודי הדוקטורט. .5

 על המחלקה לנסח חזון משותף לתכנון קורסים. .6

תוצאות הלמידה לבין הלמידה בקורסים ספציפיים וצאות תעל המחלקה ליצור הלימה בין  .7

 הכלליות בתוכנית.

על המחלקה לעודד מחקר של תהליך הכשרת מדענים ומתמטיקאים להפוך למחנכים. זהו  .8

 לא רק בישראל אלא גם מחוצה לה.אפשריות השלכות ויש לו נושא שראוי למחקר ממוקד, 
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