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על הודעה  - 1/18הודעה על כוונת התקשרות בפטור ממכרז ספק יחיד מס' ס.י. 

 עמותת מכון דוידסון לחינוך מדעי ק יחיד עםכוונת התקשרות בפטור ממכרז ספ

  החלטה -להפעלת תכנית "שביט" למצוינות מדעית ליד מכון ויצמן למדע )ע"ר( 

 

 :גב' ריבה קליין, מנהלת אגף החינוך

 
, פורסמה בעיתונות הארצית והמקומית כוונתה של עיריית 2018 ביולי 13בתאריך  .1

מכון דוידסון לחינוך מדעי" כספק יחיד לביצוע ציונה להתקשר עם עמותת "-נס

, ונתבקשו גופים הסבורים שיש בידם לבצע למצוינות מדעית "שביט" תכנית

הפרויקט, לפנות לעירייה בצירוף פרטים ואסמכתאות, וזאת עד לתאריך 

 . לא הגיעו אלינו פניות.11:00שעה  29/07/2018

לחינוך  דוידסוןמכון מצורפת חוו"ד בדבר ייחודיות הפרויקט והיותה של עמותת " .2

 .ט" למצוינות מדעיתוהפעלת תכנית "שבי" ספק יחיד לביצוע  מדעי

 
 תכנית "שביט" למצוינות מדעית בעמותת "מכון דוידסון לחינוך מדעי"ייחודיות 

 :וחוות דעת

 
הינו מסלול ייחודי מבית מכון דוידסון לחינוך מדעי,  ,למצוינות מדעית "שביט"מסלול 

 .הזרוע חינוכית של מכון ויצמן למדע

 



מיועדת לחטיבות הביניים ומספקת משאבים המאפשרים קידום מצוינות  "שביט"תכנית 

 מדעית תוך הטמעה של מגוון כלי הוראה ותכנים ייחודיים בביה"ס.

חומרי הלימוד מושתתים על פעילויות העשרה, הרחבה והעמקה של תכנים מתוכנית 

מתבססות על הלימודים במדע וטכנולוגיה, בדגש על פיסיקה. רבות מהפעילויות המדעיות 

עבודת מעבדה של תלמידים ומתמקדות ברכישת מיומנויות חקר בדרך של למידה 

חווייתית, עידוד הסקרנות, פיתוח היכולת המתמטית וחשיבה מסדר גבוה. הוראת 

המסלול מבוצעת על ידי מורי בית הספר תוך הכשרה וליווי אישי מתמשך מטעם צוות 

עם צוות המורים מביאה לכך שהפעלת המסלול  המסלול ממכון דוידסון. עבודה מערכתית

 מחזקת את לימודי המדעים בבית הספר כולו.

 

מכון דוידסון מקיים השתלמויות והכשרת מורים, מפתח חומרי למידה והעשרה לחינוך 

 מדעי. תלמידי התכנית ישתתפו בימי הרחבה והעשרה במכון ויצמן.

 

ת הביניים על מנת לשמר ולהגביר מטרות המסלול הן לשפר את לימודי המדעים בחטיב

את העניין של תלמידים במדעים, להעלות את המוטיבציה ללימודי מדעים בתיכון, ולספק 

במכון ויצמן מקיימים סקרים, ראיונות  ושאלונים, לתלמידים בסיס ראוי ללימודים אלה. 

המסלול שביעות רצון גבוהה של מנהלים, מורים, הורים ותלמידים מהפעלת כי עולה מהם 

  הינה גבוהה. בבית הספר

 

 החלטה:

מנהלת אגף החינוך, מאשרים  בחוות הדעת שללאור הממצאים שהתקבלו והאמור לעיל 

" כספק יחיד, לצורך הפעלת תכנית מכון דוידסון לחינוך מדעיהתקשרות עם עמותת "

שנות  2-ל , עם אופציה של העירייה להארכת תקופת ההתקשרות"שביט" למצוינות מדעית

 .לימודים נוספות, שנת לימודים אחת בכל פעם, בהתאם לשיקול דעת העירייה
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