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 מגמות שינוי מרכזיות המשפיעות על הנהלות ארגונים   3.1

של חברת מקנזי, במציאות החדשה קיימות מספר מגמות שינוי מרכזיות המשפיעות על   דו”חעל פי  

 :528האופן שבו מנהיגי ארגונים צריכים להתנהל

הקישוריות  ● חדשנות    -  התגברות  ומקדמת  קיימת  מציאות  משבשת  הקישוריות  התגברות 

 משבשת. היא מייצרת זרימת מידע חופשית שעוקפת ומאתגרת היררכיות ארגוניות קיימות.  

תקדים  ● חסרת  הארגונית    -   אוטומציה  החשיבה  את  מערערת  האוטומציה  התגברות 

 המכניסטית ואת מבני השליטה והחיזוי המסורתיים. 

 

 

528 De Smet A., Gagnon C. and Mygatt E. (2021) "Organizing for the future: Nine keys to becoming a future-ready 

company, McKinsey & Company. 

 עיקריים  מסרים

 (VUCA)  ועמומה  מורכבת ודאית,-אי תנודתית, מציאות עם מתמודדים חינוך  ארגוני -

 ודינמיות פתוחות   מורכבות, חברתיות, ארגוניות  מערכות  הם  חינוך ארגוני -

 מורכבת  במציאות  רלוונטי חינוך לספק כדי שביר-אנטי לתפקוד  נדרשים  חינוך ארגוני  -

 ומשתנה 

- אנטי תפקוד להשיג יוכלו מסתגלת, מורכבת מערכת של ארגונית תפיסה  המיישמים חינוך ארגוני  -

  בירש

 וארגון זמיש ארגון ,לומד  ארגון של תפיסות  בתוכה כוללת  מסתגל מורכב חינוך ארגון תפיסת 

  עתיד  חושב

 ,והמשתנה המורכבת  המציאות  :הדדיות  זיקות  בעלי מרכיבים  ארבעה על מבוססת  התפיסה

 ומאפשר  תומך סיסטם-ואקו ,ופעלנים  אוטונומיים  עניין בעלי ,ארגוני מצפן

 מערכת  של הרבדים  בכל חינוך ארגוני על חלה ,כלומר ,ופרקטלית  מערכתית   היא התפיסה

 החינוך

 בשלות  מודל כלי באמצעות  הדרגתי באופן להתבצע יכול חינוך בארגוני התפיסה יישום 

 מסתגל מורכב חינוך לארגון יוזמה ותבנית 

 

 

 עיקריים  מסרים 
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חסמי כניסה מוסרים בהדרגה, עלויות לביצוע פעולות בקנה מידה   –פעולות    ירידה בעלויות  ●

הפנים  והבירוקרטיה  מופחתות  השוק -רחב  ממנגנוני  פחות  אפקטיבית  הופכת  ארגונית 

 החופשי. 

יסודיים  ● חברתיים  ה  –  שינויים  דור  בני  של  הקריירה  אחריהם   Z-שאיפות  הבאים  והדורות 

להם,   שקדמו  מהדורות  ביסודן  קידום  שונות  מנהיגות,  מתמדת,  למידה  גיוון,  כוללות  והן 

 הזדמנויות, השפעה חברתית וניידות קריירה.   

 סביבה פנימית מורכבת של ארגוני חינוך   3.1.2

עם  גם  להתמודד  חינוך  ארגוני  נדרשים  ומשתנה  מורכבת  חיצונית  סביבה  עם  להתמודדות  מעבר 

דיר ארגוני חינוך ברמות שונות החל ממערכת סביבה ארגונית פנימית מורכבת ומשתנה. ניתן להג 

החינוך כולה, דרך יחידות במשרד החינוך כגון גופי מטה או מחוזות, המשך ברשתות חינוך או אגפי  

חינוך ברשויות, וכלה במוסדות חינוך כגון בתי ספר וגנים. ארגוני חינוך ברמות השונות הם מערכות 

בה, הכוללות מגוון רחב של ישויות המקיימות יחסי גומלין חברתיות, מורכבות, דינמיות ופתוחות לסבי

  529הדדים באופן המשפיע על התפקוד הכולל של ארגון החינוך.

 המורכבות הארגונית הפנימית של ארגוני חינוך נובעת ממגוון היבטים המאפיינים אותם:

 הנובעת מריבוי רמות היררכיה בארגון - מורכבות ארגונית אנכית  ●

הנובעת ממספר מחלקות או מומחים מקצועיים הנמצאים אופקית  -  ונית אופקית מורכבות ארג  ●

 בארגון  

 הנובעת מההתפלגות הגיאוגרפית של מחלקות או צוותים בארגון  - מורכבות ארגונית מרחבית  ●

 הנגזרת מהטכנולוגיה המיושמת בארגון כדי לייצר תוצרים  - מורכבות טכנולוגית  ●

נובעת מהצורך של מרכיבי הארגון השונים, המקיימים יחסי ה  -  מורכבות ארגונית הסתגלותית  ●

באופן   שינויים  אינטגרטיבי.  באופן  ולהתפתח  להסתגל  הסביבה,  ועם  עצמם  לבין  בינם  גומלין 

וביצוע  חדשים,  תהליכים  יישום  הארגון,  של  הקשרים  מערכות  הרחבת  כגון  הארגון,  פעולת 

ידות חדשות המוסיפות ערך לארגון אך גם  שינויים מהירים בארגון, עשויים להוביל להקמת יח

 מעלות את רמת המורכבות הארגונית. 

רשת  ומייצרות  הנוכחי  בעידן  חינוך  ארגוני  של  המורכבות  את  ביתר שאת  מגבירות  שונות  מגמות 

  :531ובינו לבין סביבתו 530מורכבת של תלויות ויחסי גומלין בתוך ארגון החינוך 

 

 

529 Keshavarz, N., Nutbeam, D., Rowling, L., & Khavarpour, F. (2010). Schools as social complex adaptive systems: 

a new way to understand the challenges of introducing the health promoting schools concept. Social science & 

medicine, 70(10), 1467-1474. 
530 Burns, T., & Wilkoszewski, H. (2013, June). Governing complex education systems. In Presentation at 3rd 

GCES-Conference ‘Effective Multilevel Governance in Education’, Paris (pp. 17-18). 
531 Keshavarz, N., Nutbeam, D., Rowling, L., & Khavarpour, F. (2010). Schools as social complex adaptive systems: 

a new way to understand the challenges of introducing the health promoting schools concept. Social science & 

medicine, 70(10), 1467-1474. 
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, המייצרים תפקידים ותהליכים חדשים כדי לספק גמישות  וךביזור והאצלת סמכויות לארגוני חינ  ●

 במתן מענה לצרכים מקומיים. 

החינוך  ● בארגון  החלטות  קבלת  בתהליכי  המעורבים  עניין  בעלי  ומגוון  הרגולטור,   ריבוי  )כגון 

ההורים, איגודי המורים, אקדמיה, צבא, שוק התעסוקה ועוד(, הגורמים להוספת רבדים חדשים 

 532יכים ארגוניים בארגון החינוך.למבנים ולתהל

לצרכים ולשאיפות של כל לומד, המייצר רשת חדשה ומורכבת של יחסי    חינוך מותאם אישית  ●

גומלין בארגון החינוך בין מורים ותלמידים. ולסיום, מגמת המשילות מרובת השכבות במערכת 

כאשר   נוספים(,  עניין  בעלי  הספר,  בית  מקומית,  רשות  מחוז,  החינוך,  משרד  )מטה  החינוך 

פ על  השונים  העניין  בעלי  בין  ומתן הקשרים  למשא  נתונים  גמישים,  הם  הניהול  שכבות  ני 

ומייצרים רשת מורכבת של יחסי תלות ויחסי גומלין בתוך ארגון החינוך ובינו לבין סביבתו. השילוב  

של מגמות אלו, והמגוון העשיר של התקנות החוקיות והבקרות הממשלתיות החלות על ארגוני  

ת שלהם ומקשים עליהם לספק מענה איכותי  חינוך, מגבירים את המורכבות הארגונית הפנימי 

 ובקצב התואם את השינויים המהירים במציאות. 

 הצורך בתפיסה ארגונית חדשה להתמודדות עם מציאות מורכבת ומשתנה  3.1.3

למציאות  אפקטיבי  באופן  עצמם  להתאים  מתקשים  והיררכיים  ריכוזיים  מסורתיים  חינוך  ארגוני 

כונים "ארגוני האיך", שכן האופן שבו נעשים הדברים בכל רובדי המורכבת והמשתנה. ארגונים אלו מ

הארגון   יחידות  כל  בקרב  מורכבים  בתהליכים  ומוטמע  פרטים  לפרטי  ההנהלה  בידי  נקבע  הארגון 

ארגון "האיך" מנסה לעבוד כמכונה משומנת היטב, המתוכננת מראש לפעול באופן אחיד,    533ועובדיו. 

  הנחיות מרכזיות המגיעות מההנהלה.אפקטיבי ויעיל לאור 

אולם התנהלות ארגונית זו מקשה על יכולת ההתמודדות של ארגוני חינוך מסורתיים עם האתגרים 

חינוך המיישמים התנהלות ארגונית   והמשתנה. ארגוני  וההזדמנויות הכרוכים במציאות המורכבת 

אי בתנאי  לפעול  מתקשים  וא-מסורתית,  זיהוי  על  פוסחים  והזדמנויות,  ודאות,  אתגרים  של  בחון 

מתקשים לחזות את תוצאות הפעולות שננקטות, ונאבקים לשלוט במגוון תוצרי הפעילויות שבוצעו  

במסגרת של מערכות יחסים מורכבות. במילים אחרות, ההתבססות על תפיסה מסורתית של ארגון 

הנחות  בסיס  על  והפועלת  מראש,  שתוכננה  משומנת,  היררכית  כמכונה  ויציבות,   חינוך  סדר  של 

מקשה על ארגוני חינוך להתאים עצמם באופן אפקטיבי וזריז למציאות מורכבת ומשתנה, והיא עלולה 

 לפגום בתפקודם וביכולתם לספק חינוך רלוונטי.  

חדשה   ארגונית  תפיסה  לאמץ  חינוך  ארגוני  על  ומשתנה,  מורכבת  מציאות  עם  להתמודד  כדי 

פן מהיר ואפקטיבי עתיד רצוי במציאות מורכבת ומשתנה.  המתמקדת ביכולתם לעצב לעצמם, באו

 

 

532 Keshavarz, N., Nutbeam, D., Rowling, L., & Khavarpour, F. (2010). Schools as social complex adaptive systems: 

a new way to understand the challenges of introducing the health promoting schools concept. Social science & 

medicine, 70(10), 1467-1474. 
 ( חופש בע"מ, ידיעות. 2013בריאן מ. קרני אייזק גץ ) 533
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במציאות  רלוונטי  חינוך  ולספק  לשגשג  החינוך  לארגוני  יאפשר  זו  חדשה  ארגונית  תפיסה  יישום 

 מורכבת ומשתנה. 

מסמך זה מציע גרסה ראשונה לתפיסה ארגונית חדשה להתנהלות ארגוני חינוך במציאות מורכבת 

 מורכב מסתגל. היבטי התפיסה מוצגים במסמך באופן הבא: ארגון חינוך תפיסת ומשתנה, 

ארגון חינוך   תפיסת של    1.0מוצגת המתודולוגיה שבה נעשה שימוש בגיבוש גרסה    -  3.2בסעיף   ●

 מורכב מסתגל

 אנטי שבירות -מוצג התפקוד הנדרש מארגוני חינוך במציאות מורכבת ומשתנה  - 3.3בסעיף  ●

להתנהלות ארגונית במציאות מורכבת ומשתנה שאותרו    שונות   תפיסות מוצגות    -  3.4בסעיף   ●

ות אלו היוו בסיס לגיבוש מודל חינוך סמערכות מורכבות מסתגלות. תפי  תפיסת בספרות, ובראשן  

 מורכב מסתגל.

על    -  3.5בסעיף   ● כולל  מבט  במרכיבים   תפיסת מוצג  המתמקד  מסתגל,  מורכב  חינוך  ארגון 

המאפש ביניהם  הגומלין  וביחסי  אנטיהמרכזיים  תפקוד  לפתח  זה  לארגון  במציאות -רים  שביר 

 מורכבת ומשתנה. 

נסקרים בהרחבה כל אחד ממרכיבי המודל של ארגון חינוך מורכב מסתגל:   -  3.6-3.8בסעיפים   ●

והאקו והפעלנים  האוטונומיים  העניין  בעלי  העתיד,  מוטה  הארגוני  התומך -המצפן  סיסטם 

 והמאפשר. 

י  -  3.9בסעיף   ● של  היבטים  זה  מוצגים  ובכלל  חינוך,  בארגוני  המודל  היישום   תפיסתישום 

 ההדרגתית והספירלית, כלים תומכי יישום ודוגמאות ליישום המודל בארגוני חינוך. 

 מתודולוגיית בניית מודל ארגון חינוך מורכב מסתגל   3.2

 תהליך בניית מודל ארגון חינוך מורכב מסתגל בוצע על ידי מערך המו"פ ●

כללה סריקת ספרות, הגדרת תפקוד ארגוני ובניית מודל אינטגרטיבי    מתודולוגיית התהליך ●

 על בסיס מודלים שזוהו בספרות 

 המודל הוצג בפני בעלי עניין לקבלת משובים ונוסה במסגרת מהלכי פיתוח וניסוי בשטח ●

 וצפויות בעתיד גרסאות מורחבות ומשופרות 1.0הגרסה הנוכחית היא גרסה   ●

צעה מחלקת המחקר של מערך המו"פ תהליך של עיצוב מודל ארגון  תשפ"א בי-במהלך השנים תש"פ

כמענה לצורך שתואר לעיל )תפיסה ארגונית להתנהלות במציאות   1.0חינוך מורכב מסתגל גרסה  

איתור  כללה מספר שלבים, החל מסריקת ספרות לשם  ומשתנה(. מתודולוגיית התהליך  מורכבת 

חינוך בפרט להתמודד עם מציאות משתנה, דרך עיצוב מודלים המאפשרים לארגונים בכלל ולארגוני 

מודל קונספטואלי של ארגון חינוך מורכב מסתגל, המשך בפיתוח של מודלים ארגוניים המיישמים 

ארגון מורכב מסתגל במסגרת מסלולי פיתוח מגוונים, וכלה בשיפורים למודל הבסיסי על    תפיסת את  

 . 65תרשים יצוב המודל מוצגים בסיס ההתנסויות בשטח. שלבי המתודולוגיה לע
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 מתודולוגיית עיצוב מודל ארגון חינוך מורכב מסתגל 65תרשים 

והמשתנה ● המורכבת  המציאות  אתגר  הגדרת  המורכבת   -  שלב  המציאות  הוגדרה  זה,  בשלב 

והמשתנה כאתגר להתנהלות הארגונית של ארגוני חינוך. בשלב זה זוהו מודלים לאפיון מרכיבי  

( והמשתנה  המורכבת  של    VUCA, STEEP)המציאות  הארגונית  ההבנה שההתנהלות  וחודדה 

 עתידיים של המציאות.  ארגון חינוך צריכה להתייחס לממדים הפנימיים, החיצוניים, הנוכחיים וה

הלמידה   ● קונספטואליים    -שלב  מודלים  לזיהוי  מקצועית  ספרות  סריקת  בוצעה  זה  בשלב 

 להתנהלות ארגונית במציאות מורכבת ומשתנה של ארגונים בכלל וארגוני חינוך בפרט. 

בשלב זה הוגדר התפקוד הארגוני הנדרש מארגון חינוך הפועל   -  שלב הגדרת תפקוד ארגוני נדרש ●

שביר המסוגל לספק  -במציאות מורכבת ומשתנה. הוגדר כי על ארגון חינוך לתפקד כארגון אנטי

 חינוך רלוונטי בכל עת.   

בשלב זה עוצבה טיוטה ראשונית של מודל   -שלב עיצוב טיוטת מודל ארגון חינוך מורכב מסתגל   ●

 תפיסת על בסיס   שביר. המודל עוצב-ארגון חינוך מורכב מסתגל שהוא בעל יכולת לתפקוד אנטי 

( מסתגלות  מורכבות  שזוהו  CASמערכות  נוספים  רלוונטיים  ממודלים  מרכיבים  בו  ושולבו   ,)

 בסריקת הספרות.

בשלב זה הוצגה התפיסה במסלולי פיתוח והתנסות שונים    -שלב הפיתוחים וההתנסויות בשטח   ●

והמגה   האלטרנטיבית  הפדרציה  במסלולי  החל  החינוך,  ומערכת  המו"פ  מערך  דרך  של  לאב, 

מסלולי האתגרים של רשת מחוללי החדשנות, וכלה במסלולי פיתוח המופעלים במוסדות חינוך  

על ידי מחוז צפון. במסגרת מסלולי פיתוח והתנסות אלו פותחו מודלים ארגוניים, המתבססים על 

  ארגון חינוך מורכב מסתגל, פותחו ויושמו מרכיבי ארגון חינוך מורכב מסתגל במוסדות   תפיסת 

ארגון חינוך מורכב    תפיסת חינוך, ונבנו תהליכי תקשורת בין מפקחים למנהלים המבוססים על  

מסתגל. התפיסה אף הוצגה לצורך קבלת משוב בפורום שיח מחקרי ונלמדה בקורסי הפיתוח 

 מקצועי של מערך המו"פ.  

דל ארגון  של מו   1.0בשלב זה עוצבה גרסה    -  1.0שלב עיצוב מודל ארגון חינוך מורכב מסתגל   ●

חינוך מורכב מסתגל, המתבססת על המשוב, התובנות והלקחים שנצברו בתהליכי החשיפה, 

הפיתוח וההתנסות שבוצעו. גרסאות נוספות ומשופרות של המודל צפויות להתפרסם בעתיד,  
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הארגוניות   תפיסות והן יתבססו על הניסיון שיצטבר עם המודל בשטח ועל ההתפתחויות שיחולו ב

 מורכבת והמשתנה.   ובמציאות ה

 שבירים -ארגוני חינוך כארגונים אנטי 3.3

 שבירות -התפקוד הנדרש מארגון חינוך במציאות מורכבת ומשתנה הוא אנטי ●

 שביר מסוגל לספק חינוך רלוונטי בכל מציאות מורכבת משתנה -ארגון חינוך אנטי ●

 שביר -ביזור, חיבור למציאות, ומגוון בדרכי הפעולה בונים תפקוד אנטי ●

 שבירים -ארגונים שבירים, איתנים ואנטי -רמות תפקוד ארגוני  3.3.1

בהתבסס על תורת המערכות, ארגון חינוך הוא מערכת ארגונית המתוכננת לספק תפקוד מסוים. לכן  

ניתן להגדיר את יכולתם של ארגוני חינוך להתמודד בהצלחה עם מציאות מורכבת ומשתנה במונחים  

כז במציאות  תפקודם  רמת  ארגונים של  של  תפקוד  רמות  שלוש  הגדיר  טאלב  נאסים  הכלכלן  ו. 

 :534בהתמודדותם עם מציאות מורכבת ומשתנה

הארגון אינו מצליח להתאים עצמו למציאות מורכבת ומשתנה ותפקודו נפגם באופן   -   שביר ארגון ●

 משמעותי. לדוגמה, במשבר הקורונה היו ארגונים שהפסיקו לתפקד ואף קרסו.  

הארגון מצליח לשרוד במציאות מורכבת ומשתנה ולשמור על תפקודו כפי שהיה עד    -ארגון איתן   ●

 כה. לדוגמה, במשבר בקורונה היו ארגונים שהצליחו לשמר את תפקודם כבעבר.

הארגון מפיק תועלת וצומח מהתמודדות עם המציאות המורכבת והמשתנה,    -ארגון אנטי שביר   ●

משתפר. לדוגמה, במשבר הקורונה היו ארגונים שהמציאו את    ותפקודו לא רק נשמר אלא אף

 עצמם מחדש והצליחו לשגשג ולעלות מדרגה ביכולותיהם ובביצועיהם לעומת העבר. 

ארגוני חינוך, הנדרשים להתמודד עם מציאות מורכבת ומשתנה, צריכים לשאוף להפוך לארגונים 

במציאות    -אנטי תפקודם  את  ומשפרים  המשגשגים  חינוך  שבירים,  לספק  כדי  ומשתנה  מורכבת 

רלוונטי בכל עת. השגת יעד זה תלויה בזיהוי ובהבנה של מאפייני ההתנהלות הארגונית ההופכים 

 שביר.   -ארגון חינוך לארגון אנטי

 שביר?-מה הופך ארגון חינוך לשביר או לאנטי  3.3.2

שבירים?  -לארגונים אנטימהם מאפייני ההתנהלות הארגונית שעל ארגוני חינוך לאמץ כדי להפוך  

שבירים  חינוך  ארגוני  נבדלים  שבהם  מרכזיים  ארגונית  התנהלות  מאפייני  שלושה  להגדיר  ניתן 

אנטי חינוך  למציאות,  -מארגוני  חיבור  לעומת  מהמציאות  ניתוק  ביזור,  לעומת  ריכוזיות  שבירים: 

ם מתארים את מאפייני  (. הסעיפים הבאי 66  תרשים ואחידות לעומת מגוון בדרכי הפעולה של הארגון )

אנטי חינוך  ארגוני  לעומת  שבירים  חינוך  ארגוני  של  הארגונית  בהתנהלות  ואת  - השוני  שבירים 

 ביטוייהם העיקריים בשטח.      

 

 

 ( אנטי שביר, דביר. 2014טאלב נ.נ.) 534
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 מאפייני התנהלות ארגונית של ארגונים שבירים ואנטי שבירים  66 תרשים 

 ריכוזיות לעומת ביזור 

הארגון השביר מאופיין בריכוזיות והיררכיה,    -  והיררכי ולכן איטי בהתנהלותוהארגון השביר הוא ריכוזי  

כאשר האופן שבו מתבצעים מהלכים בכל רובדי הארגון נקבע על ידי ההנהלה לפרטי פרטים ומוטמע  

מלמעלה למטה, בתהליכים מורכבים בקרב כל יחידות ועובדי הארגון. הארגון מנסה לעבוד כמכונה 

תוכננת מראש לפעול באופן אחיד, אפקטיבי ויעיל לאור הנחיות מרכזיות המגיעות  משומנת היטב, המ

מההנהלה. הריכוזיות מקשה על הארגון לפעול במציאות משתנה, שכן תהליכי העברת המידע, קבלת  

אלו  תהליכים  הארגונית.  ההיררכיה  שרשרת  כל  על  מתפרשים  בארגון  שינויים  וביצוע  ההחלטות 

יים במציאות על ידי גורמי שטח רבים בארגון, והזרמת מידע במעלה ההיררכיה  מתחילים בזיהוי שינו

מהשטח,  שהוצפו  ולהזדמנויות  לאתגרים  פתרונות  לייצר  כדי  ההחלטות.  קבלת  למוקדי  הארגונית 

הנחיות  מורידים  החלטות,  מקבלים  מורכבים,  חשיבה  תהליכי  והמטה  ההנהלה  גורמי  מבצעים 

ה הארגונית ומפקחים על ביצוען. שרשרת תהליכי זרימת המידע, ליישומן במורד שרשרת ההיררכי

קבלת ההחלטות, הביצוע והפיקוח בארגון הריכוזי ההיררכי היא ארוכה, איטית ומועדת לשיבושים  

הריכוזי   שהארגון  היא  התוצאה  פוליטיים.  ואינטרסים  ארגונית  יעילות  חוסר  של  מסיבות  ולתקלות 

ל ומתקשה  באיטיות  מתנהל  המהירים  ההיררכי  השינויים  למגוון  ואפקטיביים  יעילים  מענים  ספק 

 המתחוללים במציאות המשתנה. 

האנטי מהירה  -הארגון  תגובה  יכולת  בעל  ולכן  מבוזר,  הוא  האנטי  -שביר  את -הארגון  מבזר  שביר 

השליטה לבעלי העניין בתוך הארגון. אוטונומיה זו מאפשרת לבעלי העניין השונים בתוך הארגון להגיב  

ולהזדמנויות שהמציאות המשתנה מזמנת להם. התגובה המקומית  באו פן מקומי ומהיר לאתגרים 

למציאות המשתנה היא מהירה בהרבה ביחס ליכולת התגובה של הנהלת הארגון, ולכן הביזור גורם 

 שביר להיות מהירה יותר. -להתנהלות הארגון האנטי
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 ניתוק מהמציאות לעומת חיבור למציאות 

ואינו מוכן לשינויים לארגון השבי ולכן הוא מופתע  לארגון   -  ר חסרים מנגנוני חישה של המציאות, 

פועל,   הוא  שבה  והעתידית  הנוכחית  המציאות  של  אפקטיביים  חישה  מנגנוני  חסרים  השביר 

ארגונית ולסביבה החיצונית המשפיעה על הארגון. למקבלי ההחלטות - המתייחסת לסביבה הפנים 

מצב תמונת  חסרה  הארגון    בארגון  בתוך  העתידיים  התרחישים  ושל  הנוכחיות  ההתרחשויות  של 

ולהזדמנויות   לאתגרים  מענים  לתת  עליהם  מקשה  המצב  בקריאת  זה  חוסר  החיצונית.  ובסביבתו 

מתרחישים  הנגזרים  ולהזדמנויות  לאתגרים  מראש  להיערך  ביכולתם  ופוגם  מהמציאות  הנגזרים 

 להוביל להפתעות שיפגמו בתפקוד הארגון.  עתידים אפשריים. ניתוק זה מהמציאות עלול

הארגון האנטי  -שביר יש מנגנוני חישה של המציאות, ולכן הוא בעל מוכנות לשינויים  -לארגון האנטי

ארגונית, העכשווית והעתידית, שבה הוא -שביר משקיע בחקר ובהבנה של המציאות הפנים והחוץ

בפנ  מציבה  שהיא  וההזדמנויות  האתגרים  בהבנת  למודעות,  פועל,  להגיע  כדי  להם.  ובהיערכות  יו 

האנטי הארגון  והעתידית,  העכשווית  במציאות  הטמונים  ולהזדמנויות  לאתגרים  ולמוכנות  - להבנה 

מענים  לספק  לו  המאפשרים  עתיד,  וחשיבת  סביבתית  סריקה  חיישנות,  מנגנוני  מפעיל  שביר 

 יאות משתנה. רלוונטיים בכל עת, ומסייעים לו לצמוח ולשפר את תפקודו גם במצ

 אחידות לעומת מגוון בדרכי הפעולה 

נפגם  תפקודו  נכשלת  היא  ואם  מטרותיו,  להשגת  ואחידה  אחת  דרך  יש  השביר  ארגונים   -  לארגון 

בהנחה   הארגון,  ידי  על  המאושרת  אחת,  אחידה  תקנית  פעולה  בדרך  פועלים  והיררכיים  ריכוזיים 

נויים במציאות הפוגמים באפקטיביות וביעילות שתפיסה זו היא  היעילה ביותר. אולם כאשר חלים שי

של דרך פעולה תקנית ויחידה זו, אין לארגון יכולת ליישם במהירות דרכי פעולה חלופיות המתאימות 

 להתמודדות עם המציאות החדשה, והוא מועד לכשל ארגוני העלול לפגום באופן מהותי בתפקודו.   

דרכים להשג-הארגון האנטי   - ת מטרותיו המספקות הגנה מפני כשל תפקודי  שביר מאפשר מגוון 

היעדים   את  להשיג  כדי  פעולה  דרכי  מגוון  בין  לבחור  העניין  לבעלי  מאפשר  שביר  האנטי  הארגון 

אתגרים   הארגון  בפני  ומציבה  משתנה  המציאות  כאשר  ההנהלה.  ידי  על  שנקבעו  הארגוניים 

להתמ לנסות  יכולים  בארגון  העניין  בעלי  יכול  והזדמנויות חדשות,  והארגון  דרכים,  במגוון  עימן  ודד 

לבחור מתוכן את הדרכים שהוכחו כמתאימות ביותר, אלו המובילות לצמיחה והתפתחות. במילים  

אחרות, קיום מגוון דרכים להשגת המטרות הארגוניות מגדיל את היכולת של הארגון להתמודד ואף 

 .  לצמוח במציאת המשתנה ומספק הגנה מפני כשל תפקודי ארגוני
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 מודלים להתנהלות ארגונית במציאות מורכבת ומשתנה   3.3

הארגון   ● גישת  כגון  ומשתנה  מורכבת  במציאות  ארגונית  להתנהלות  שונות  גישות  קיימות 

, גישת הארגון חושב העתיד, וגישת הארגון כמערכת מורכבת הלומד, גישת הארגון הזמיש

 מסתגלת  

גישת הארגון כמערכת מורכבת מסתגלת היא גישה מערכתית ואקולוגית להתמודדות עם  ●

 מציאות מורכבת ומשתנה  

אי ● במשולב,  המתפתחים  פעלנים  עניין  בעלי  ביזור,  הם:  מסתגל  מורכב  ארגון  - מאפייני 

יל בחיזוי,  קושי  סף  יניאריות,  על  והמצאות  התהוות  עצמית,  התארגנות  הסתגלות,  כולת 

 הכאוס 

 מגוון גישות להתנהלות ארגוני חינוך במציאות משתנה   3.4.1

סריקת  מעלה  ומשתנה,  מורכבת  מציאות  ארגונית להתמודדות עם  אחר מתווי התנהלות  בחיפוש 

מגוון   המקצועית  המשפיע  תפיסות הספרות  שונים  היבטים  המייצגים  יכולת  ומודלים  על  ים 

, שמה דגש  הארגון הלומד ההתמודדות של ארגוני חינוך עם מציאות מורכבת ומשתנה. תפיסה אחת,  

תרשים  על יכולת הסתגלות למציאות המשתנה בהתבסס על יכולת הלמידה הארגונית המתמדת ) 

67).535 

 

 535תפיסת בית ספר כארגון לומד 67תרשים 

 

 

535 Stoll, L., & Kools, M. (2016). What makes a school a learning organization: A guide for policy makers, school 

leaders and teachers. 
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נוספת,   הזמיש,  תפיסה  המאפשרים הארגון  ארגוניים,  וגמישות  זריזות  כישורי  בפיתוח  מתמקדת 

הארגון חושב העתיד   תפיסת . לעומתה,   536537לארגון להגיב במהירות לשינויים במציאות הנוכחית

לו להיערך מבעוד  רצוי לארגון, המאפשר  ובעיצוב עתיד  מדגישה את הצורך בחקר עתידים ארגוני 

אלו מובילה למסקנה ולפיה למרות מיקודן השונה של   סות תפיסקירת    .538מועד למציאות העתידית

אלו קיימים בהן מרכיבים דומים וחופפים. נדרשת תפיסה מערכתית, המשלבת בתוכה את   תפיסות 

כדי   והעתידית  הנוכחית  והדינמיות של המציאות  להיבטי המורכבות  והמתייחסת  הגישות השונות 

 שבירים. -לעצב ארגוני חינוך אנטי

 גישת ארגון כמערכת מורכבת מסתגלת    3.4.2

זוהתה   הספרות  סריקת  מערכתית,   תפיסת בתהליך  כתפיסה  מסתגלת  מורכבת  כמערכת  ארגון 

השמה דגש על יכולת ההשתנות של הארגון כתפקוד מרכזי, ולכן היא יכולה לשמש בסיס לעיצוב  

אנטי חינוך  המערכ  -ארגוני  פרדיגמת  על  מתבססת  זו  ארגונית  תפיסה  המורכבות  שבירים.  ות 

לפי תפיסה זו, ארגון הוא מערכת אקולוגית  539(. CAS -Complex Adaptive Systemsמסתגלות )

)אקו ביחד - חיה  להשיג  כדי  מורכבים  גומלין  קשרי  מקיימים  בה  הפועלים  העניין  שבעלי  סיסטם(, 

ם את תפקוד מערכתי מיטבי. מערכת אקולוגית פתוחה, מתפתחת ודינמית, יכולה להסתגל ולהתאי

אגו  של  מסורתית  לתפיסה  בניגוד  זאת,  והמשתנה.  המורכבת  למציאות  הרואה  -תפקודה  סיסטם, 

בארגון מכונה בעלת התנהלות היררכית וסמכותנית, שתוכננה ונבנתה לביצוע אפקטיבי ויעיל של  

(. זוהי תפיסה מערכתית המתייחסת לכל ההיבטים 68 תרשים תפקוד מסוים וקבוע שהוגדר מראש )

כמערכת  הרלוונ  ארגון  והעתידית. תפישת  הנוכחית  והפנימית,  החיצונית  טיים במציאות הארגונית 

  542.543וארגוני חינוך בפרט   540541מורכבת מסתגלת נחקרת בספרות עבור ארגונים בכלל

 

 

536 Galés, N. L., & Gallon, R. (2019). Educational agility. Rethinking Teacher Education for the 21st Century. 

Trends, Challenges and New Directions, 98-111. 
537 Peha, S. (2011). Agile schools: How technology saves education (just not the way we thought it would). Infoq. 

com. 
538 OECD Schooling for Tomorrow (2006). Using Future Thinking tools to build school 

and system thinking and leadership 
539 Smith, P. A., & Palmberg, K. (2009). Complex adaptive systems as metaphors for organizational 

management. The Learning Organization. 
540  Horvath, L., Verderber, É., & Barath, T. (2015). Managing the Complex Adaptive Learning 

Organization. Contemporary Educational Leadership, 2(3), 61-83. 
541 A. De Smet, C. Gagnon, and E. Mygatt (2021). Organizing for the future: Nine keys to becoming a future-ready 

company, McKinsey and Company 
542  Fidan, T., & Balcı, A. (2017). Managing schools as complex adaptive systems: A strategic 

perspective. International electronic journal of elementary education, 10(1), 11-26. 
543 Kershner, B., & McQuillan, P. (2016). Complex Adaptive Schools: Educational Leadership and School 

Change. Complicity: An International Journal of Complexity and Education, 13(1), 4-29. 
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 544סיסטם-סיסטם לעומת גישת אגו-גישת אקו 68תרשים 

 מאפייני ארגון מורכב מסתגל 

כמערכת   המתנהל  למבנה  ארגון  המתייחסים  מרכזיים,  מאפיינים  מספר  כולל  מסתגלת  מורכבת 

 .545(69תרשים הארגון, לאופן התנהלות בעלי העניין הפועלים בו ולאופן השתנותו ) 

והאוטונומיה  ● השליטה  אוטונומיה    -   ביזור  ומאפשרת  מבוזרת  השליטה  מסתגל  מורכב  בארגון 

התארגנות  תהליכי  לקיים  כדי  הפעלנים  העניין  דפוסים   לבעלי  של  להתהוות  שיובילו  עצמית 

 ארגוניים חדשים "מלמטה למעלה".  

ניתן להבין ארגון מורכב מסתגל כקבוצה של בעלי עניין פעלנים המקיימים   -   בעלי עניין פעלנים ●

ביניהם מערכת של קשרים ויחסי גומלין דינמיים. בעל עניין יכול להיות ארגון, מחלקה, צוות או  

או גורם חיצוני המעורב בפעילות הארגון. פעלנות של בעלי העניין מתבטאת  אדם השייכים לארגון  

 בכך שהם מגדירים באופן עצמאי מטרות ויוזמים ומבצעים פעילויות להשגתן.  

 

 

544 Systems Innovation (2021). Education Systems Innovation Toolkit. 
545 Smith, P. A., & Palmberg, K. (2009). Complex adaptive systems as metaphors for organizational 

management. The Learning Organization. 
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 מאפייני ארגון מורכב מסתגל   69תרשים 

בארגון מורכב מסתגל, בעלי העניין הפעלנים מתפתחים יחדיו דרך קיום    -  התפתחות משולבת ●

המורכב  יחס הארגון  של  ההתנהלות  הבנת  לכן,  ושיתופיות.  תחרותיות  המשלבים  גומלין,  י 

המסתגל, אינה מתמקדת רק באופן שבו כל בעל עניין פועל בנפרד, אלא גם בהבנת מכלול יחסי 

 הגומלין התחרותיים והשיתופיים בין בעלי העניין.  

לינארי בין "סיבה" ל"תוצאה", ולכן  בארגון מורכב מסתגל לא תמיד מתקיים קשר    -  ליניאריות-אי ●

ליניאריות יכולה לבוא לידי -(. תופעת האי70תרשים קשה לחזות מראש תוצאות של התערבות )

ביטוי בדרכים שונות: סיבות מזעריות יכולות להוביל לתוצאות דרמטיות, כמו ב"אפקט הפרפר";  

לכ להוביל  יכולה  אחת  סיבה  סיבות;  מכמה  לנבוע  יכולה  אחת  תהליכים  תוצאה  תוצאות;  מה 

המתחילים בתנאים כמעט זהים יכולים להתפתח בכיוונים שונים לחלוטין, כתלות בשוני המזערי 

 של תנאי הפתיחה שלהם.  
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 546תהליך לינארי מול תהליך לא לינארי  70 תרשים 

ובדיוק את התנהלות הארגון המורכב מסתגל בגלל   -   קושי בחיזוי ● קיים קושי לחזות בפרטנות 

ליניאריות של הארגון. עם זאת ניתן עדיין למצוא סדר  -קשרי התלות ההדדיים בין בעלי העניין והאי

מובנה בארגון מורכב מסתגל כאשר מנתחים את פעילותו באמצעות חשיבה מערכתית החודרת 

 נוי. ת המבנים הבסיסיים מחוללי השידרך המורכבות והחושפת א

ארגון מורכב מסתגל הוא ארגון בעל יכולת התאמה, כלומר כזה המסוגל ללמוד  -  יכולת הסתגלות  ●

( אבולוציוני  בתהליך  צפויים  ובלתי  חדשים  לתנאים  במהירות  ולהסתגל  (. 71תרשים  מהניסיון 

בארגון. בעלי עניין אלו מגיבים יכולת זו מבוססת על האוטונומיה הניתנת לבעלי העניין הפעלנים  

לשינויים במציאות ומייצרים מגוון של דפוסי פעולה, חדשים ושונים באיכותם, לצורך התמודדות  

ממנה.   הנגזרים  וההזדמנויות  האתגרים  לנעשה  עם  הלכה  נבחנים  החדשים  הפעולה  דפוסי 

הארגון. דפוסי  בשטח והמתאימים ביניהם שורדים בתהליך של ברירה טבעית ונבחרים על ידי  

 הפעולה ששרדו ונבחרו מאומצים על ידי הארגון והופכים לדפוסים ארגוניים. 

 

 547תהליך הסתגלות אבולוציוני בארגון מורכב מסתגל  71תרשים 

מתארגנים באופן עצמאי    בארגון המורכב המסתגל בעלי העניין הפעלנים   -  התארגנות עצמית ●

מהמציאות  הנגזרים  והזדמנויות  אתגרים  עם  להתמודד  שיוכלו  כדי  פעולה,  שיתופי  ליצירת 

ולהסתגל   תדיר  באופן  להשתנות  לארגון  מאפשר  העצמית  ההתארגנות  תהליך  המשתנה. 

( מתחיל 72תרשים  למציאות במגוון דרכים שקשה לחזותן מראש. תהליך ההתארגנות העצמית )

השליטה ומתן אוטונומיה לבעלי העניין, המפחיתים את רמת הסדר במערכת ומגבירים   בביזור

 

 

546 Systems Innovation (2020). Complex adaptive systems Guide. https://www.systemsinnovation.io/post/5-

complex-adaptive-systems 
547 Systems Innovation (2021). Education Systems Innovation Toolkit. 

https://www.systemsinnovation.io/post/education-systems-innovation-toolkit 
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את חופש הפעולה של בעלי העניין ליזום ולהתארגן באופן עצמאי לשיתופי פעולה. ההתארגנות 

א בגישה  להתבצע  יכולה  ללא -העצמית  מראש,  ממוקדת  משימה  ללא  וספונטנית,  פורמלית 

תפים וללא מבנה סדור של דיון, ובכך יש כדי לעורר צמיחה של קריטריון מוסכם לבחירת המשת 

ויצירתיים ולהגביר סיכוי לחדשנות.  לחלופין, ניתן לנקוט בגישה מובנית   548רעיונות ספונטניים 

ופרקטיקות  ארגוניים,  מבנים  מדיניות,  של  עיצוב  על  דגש  ששמה  עצמית  התארגנות  לקידום 

א מצפן  כגון  עצמית,  התארגנות  אקוהמעודדים  מנחה,  אוטונומיה  -רגוני  תומך,  ארגוני  סיסטם 

ועוד  בארגון  העניין  בעלי  כלל  של  שיתוף  הייחודית,  דרכם  את  לבחור  העניין  שיתופי   .לבעלי 

ולולאות משוב חיובי המייצרות דפוסים   זרימות מידע חדשות במערכת  הפעולה הללו מייצרים 

בעלי עניין נוספים המאמצים אותם   חדשים אטרקטיביים ומועילים. דפוסי פעולה אלו מושכים 

 ארגוניים.  -והם הופכים בהדרגה לדפוסי פעולה כלל

 

 549תהליך ההתארגנות העצמית לשיתופי פעולה 72תרשים 

מייצרת,    –  התהוות ● מסתגל,  המורכב  בארגון  הפעלנים  הגורמים  של  העצמית  ההתארגנות 

הם מאומצים על ידי הארגון  בתהליך של "מלמטה למעלה", דפוסים מקומיים, שהמוצלחים שב

והופכים להיות  דפוסים ארגוניים חדשים. זאת בניגוד לתהליך המתקיים בארגונים מסורתיים, 

של  מרכזיות  הנחיות  באמצעות  למטה"  מ"למעלה  נוצרים  חדשים  ארגוניים  דפוסים  שבהם 

 (73תרשים ) ההנהלה.

 

 550תהליך ההתהוות לעומת תהליך היררכי  73תרשים 

 

 

מכון  ,33  -18, עמ' 15יון מס' (. "הפקת משמעות ממפגש ומפגש לשם הפקת משמעות". אנליזה ארגונית, גיל2010שו פ. ) 548

 'צפנת'.
549 Systems Innovation (2020). Complexity Theory Guide. https://www.systemsinnovation.io/post/complexity-

theory-guide 
550 Systems Innovation (2021). Education Systems Innovation Toolkit. 

https://www.systemsinnovation.io/post/education-systems-innovation-toolkit 
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הארגון המורכב המסתגל נמצא באופן מתמיד במצב של "סף הכאוס",    - הימצאות על סף הכאוס   ●

ובלתי נשלטת. במצב "סף   ומנוונת לבין פעילות כאוטית  יציבות קפואה  שהוא מצב ביניים בין 

סדר. זהו מצב נזיל, המניע תהליכי - יציבות, שגרה וחידוש, סדר ואי-הכאוס" שזורים יחד יציבות ואי

גנות עצמית והתהוות בארגון, המקדמים יצירתיות וחדשנות ומייצרים מבנים, תהליכים, התאר

 צירופים וקשרים חדשים.  

לסיכום, מאפייני הארגון המורכב מסתגל תומכים בתהליך של צמיחה והתאמה למציאות המשתנה, 

רת להם (. בעלי העניין בארגון מקבלים אוטונומיה המאפש74תרשים  המתנהל מ"למטה למעלה" )

לפעול מתוך מוטיבציה פנימית ובאופן התואם את רצונותיהם ושאיפותיהם. הם מתארגנים באופן 

עצמאי ברשתות המייצרות שיתופי פעולה ומידע רוחביים בארגון. רשתות אלו מועצמות באמצעות  

לאתגרים   כמענה  ואטרקטיביים  חדשניים  מקומיים  פעולה  דפוסי  ומייצרות  חיובי  משוב  לולאות 

הזדמנויות שמזמנת המציאות המשתנה. הארגון מזהה דפוסי פעולה אטרקטיביים מקומיים ומאמץ  ול

 אותם בהיקף נרחב כדפוסים ארגוניים. 

      

 

 551תהליך הצמיחה וההתאמה בארגון מורכב מסתגל  74תרשים 

  

 

 

551 Systems Innovation (2018). Decentralized Organizations. 

https://www.systemsinnovation.io/post/decentralizing-organizations-1 
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 משרד החינוך

 

 פדגוגיה מוטת עתיד במציאות המשתנה|  4ספר 

 מבט כולל   -מודל ארגון חינוך מורכב מסתגל   3.3

ארגון חינוך מורכב מסתגל פועל במציאות מורכבת ומשתנה, הכוללת מגמות שינוי ומייצרת   ●

 כל העת אתגרים והזדמנויות חדשים לארגוני חינוך. 

ארגון חינוך מורכב מסתגל הוא מערכת הכוללת מרכיבי מצפן ארגוני, בעלי עניין פעלנים   ●

די ליצר חינוך רלוונטי במציאות סיסטם תומך ומאפשר, הפועלים יחדיו כ-ואוטונומיים ואקו

 מורכבת ומשתנה. 

המכווין  ● עתיד  מוטה  ארגוני  מצפן  ומעדכנת  מגדירה  מסתגל  מורכב  חינוך  ארגון  מנהיגות 

 סיסטם הארגוני.-והמסנכרן את פעולת בעלי העניין הפעלנים והאוטונומיים ואת האקו

ינוי של הארגון הפועל  דפוסי הפעולה של בעלי העניין האוטונומיים והפעלנים הם מנוע הש  ●

 במגוון דרכים כדי להשיג את יעדי המצפן הארגוני. 

סיסטם הארגוני, שנבנה על ידי מנהיגות ארגון החינוך המורכב מסתגל, תומך ומאפשר -האקו ●

יעדי   להשגת  המכוונת  והפעלנים  האוטונומיים  העניין  בעלי  של  המיטבית  הפעולה  את 

 הארגון.  

 ורכבת מסתגלת גישת ארגון כמערכת מ   3.5.1

שהוצגו, מוצע להלן מודל ארגון חינוך מורכב מסתגל, כמודל להתנהלות של ארגוני    תפיסות לאור ה

שבירים, המסוגלים לספק חינוך רלוונטי במציאות מורכבת ומשתנה. המודל מתבסס על -חינוך אנטי

נוספים מ ודגשים  והוא משלב מרכיבים  ארגון    ות תפיספרדיגמת ארגון כמערכת מורכבת מסתגלת 

 לומד, ארגון זמיש וארגון חושב עתיד. 

מודל ארגון חינוך מורכב מסתגל הוא תפיסה מערכתית, הכוללת ארבעה מרכיבים עיקריים המקיימים 

לייצר את התפקוד הרצוי של ארגון החינוך   כדי  גומלין  יחסי  רלוונטי בכל עת.   -ביניהם  חינוך  מתן 

מרכיב   הם:  המודל  המורכמרכיבי  והמשתנההמציאות  מרכיבבת  העתיד,   ,  מוטה  הארגוני  המצפן 

תרשים )  סיסטם הארגוני התומך והמאפשר-האקו   ומרכיבבעלי עניין האוטונומיים והפעלנים    מרכיב

75). 
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 פדגוגיה מוטת עתיד במציאות המשתנה|  4ספר 

 

 מודל ארגון חינוך מורכב מסתגל  75תרשים 

רכת  מודל ארגון חינוך מורכב מסתגל הוא מודל פרקטלי, כלומר, הוא ניתן להחלה על כל רובדי מע

החינוך, החל ממערכת החינוך כולה, דרך יחידות מטה או מחוזות, המשך ברשתות חינוך ואגפי חינוך  

רובד נשען על הרבדים שמעליו   וגנים. כל  וכלה במוסדות חינוך כגון בתי ספר  ברשויות המקומיות 

מערכת  ומוסיף את ההיבטים הייחודיים לו. כך למשל, מתבסס המצפן של בית ספר על המצפנים של  

החינוך והמחוז )שצריכים להיות מתואמים(, אך הוא כולל היבטים נוספים וייחודיים של בית הספר.  

סיסטם חיצוניים של גורמים כגון  -סיסטם של בית ספר מבוסס בחלקו על מרכיבי אקו-בנוסף, האקו

אותם  סיסטם פנימיים, ש-מטה מערכת החינוך, המחוז והרשות המקומית, ובחלקו על מרכיבי אקו

 מספק בית הספר עצמו.  

חינוך מורכב מסתגל הוא מערכת, שתפקודה המיטבי תלוי בפעולה הכוללת של המרכיבים  ארגון 

כלל מרכיבי הארגון המורכב   וההטמעה של  הבנייה  כלל,  בדרך  זאת,  הגומלין שביניהם. עם  ויחסי 

ירלי. יודגש כי ארגון  מסתגל היא משימה מורכבת וארוכת טווח העשויה להתבצע באופן הדרגתי וספ

חינוך יכול לשפר את יכולת הסתגלותו למציאות המשתנה גם ביישום חלקי של מרכיבי ארגון חינוך  

מורכב מסתגל. הקמת מערך חיישנות ארגוני, למשל, משפרת את החיבור של ארגון החינוך למציאות, 

ע קצר  מערכתי  מבט  יוצג  זה  בפרק  ארגוני.  מצפן  עדיין  הגדיר  לא  אם  של גם  כמכלול  המודל,  ל 

המרכיבים הללו ויחסי גומלין ביניהם, ואילו בפרקים הבאים יוצגו הפרטים של כל אחד ממרכיבי המודל 

 ביתר הרחבה. 
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 פדגוגיה מוטת עתיד במציאות המשתנה|  4ספר 

 מרכיב המציאות המורכבת והמשתנה  3.5.2

המרכיב הראשון של מודל ארגון חינוך מורכב מסתגל הוא המציאות המורכבת והמשתנה, החיצונית 

והפנימית, שבמסגרתה הוא פועל. ארגון חינוך מורכב מסתגל מיישם מנגנוני חישה, הבנה ופעולה  

כמענה לאתגרים ולהזדמנויות הנגזרים מהמציאות הנוכחית והעתידית. כדי להתמודד עם המציאות 

( ובעמימות, מפעיל הארגון מגוון  -(, המאופיינת בתנודתיות, באיVUCAהנוכחית  ודאות, במורכבות 

 ( 1 טבלה. )VUCA-סטרטגיות התמודדות, הנותנות מענה למאפייני מציאות הא

 VUCAאסטרטגיות התמודדות עם מאפייני מציאות  3 טבלה

 

האתגרים  עם  להתמודדות  מועד  מבעוד  להיערך  מסתגל  המורכב  החינוך  ארגון  על  כך,  על  נוסף 

לספק חינוך רלוונטי בכל עת. המציאות העתידית מסומנת וההזדמנויות של המציאות העתידית כדי  

( ופוליטיות  סביבתיות  כלכליות,  טכנולוגיות,  חברתיות,  מגמות  ידי  תפישת STEEPעל  בין  הפער   .)

בתפקודו   ולפגום  בארגון  ולכאוס  להפתעה  לגרום  יכול  בפועל  המציאות  התפתחות  ובין  המציאות 

   .(76תרשים )

 

 552תפישת המציאות של הארגון לבין התפתחות המציאות בפועלפער בין  76תרשים 

וההזדמנויות של המציאות העתידית, מפעיל  מועד להתמודדות עם האתגרים  להיערך מבעוד  כדי 

ארגון החינוך המורכב מסתגל מסגרת תהליכית של חשיבת עתידית, שבמסגרתה הוא סורק כל העת  

 

 

552 https://evolutionpartners.com.au/exponential-growth-vs-linear-thinking-in-management-teams.html 
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 פדגוגיה מוטת עתיד במציאות המשתנה|  4ספר 

א עתידים  תרחישים  חוקר  המתהוות,  המגמות  לארגון  את  רצוי  עתיד  בסיסם  על  מעצב  פשריים, 

 ומתכנן תוכנית עבודה להגשמת עתיד רצוי זה.  

 מרכיב המצפן הארגוני מוטה העתיד 3.5.3

הארגוני,   המצפן  הוא  המודל  של  הראשון  את  המרכיב  וברור  עקבי  באופן שלם,  והמשקף  המגדיר 

א ממקד  המצפן  החינוך.  ארגון  של  והארגונית  הפדגוגית  הפעלנים  המדיניות  העניין  בעלי  כלל  ת 

הפדגוגית   המדיניות  יעדי  את  להשיג  כדי  דרכים  במגוון  לפעול  החינוך  ארגון  של  והאוטונומיים 

הארגונית. ללא המצפן, עלולה להתפתח אנרכיה ארגונית, שבה בעלי עניין שונים פועלים להשיג  

, מוטה עתיד ני צריך להיות  מטרות מקומיות, שאינן המטרות הרצויות לארגון החינוך. המצפן הארגו

כלומר להתייחס לא רק ליעדי ההווה, אלא גם ליעדי העתיד הרצוי לחינוך. כדי להשיג יעד זה, על ארגון  

לבצע   עתידים החינוך  רצוי   חקר  עתיד  ועיצוב  אפשריים  עתידיים  ותרחישים  מגמות  בחינת  הכולל 

בעלי העניין הפנימיים והחיצוניים של  ורלוונטי לחינוך. המצפן צריך לשקף את צורכיהם ותרומתם של  

למיצוי    סריקה סביבתית עיתית ארגון החינוך. כדי להבין מהם צרכים אלו, על מערכת החינוך לבצע  

שוק  ממשלה,  )משרדי  החיצוניים  העניין  בעלי  דרישות  והבנת  הפנימיים,  העניין  בעלי  תבונת 

. המצפן הארגוני מנחה לא  הלאומית   ארגון החינוך, גם בראייההתעסוקה, אקדמיה, צבא ועוד( של  

-רק את פעולתם של בעלי העניין של ארגון החינוך, הוא גם מכווין את בנייתו את עדכונו של האקו

 סיסטם הארגוני, שתומך ומאפשר את פעולתם של בעלי עניין אלו. 

 בעלי עניין פעלנים ואוטונומיים   3.5.4

של בעלי עניין בכל רובדי מיה ובגמישות תפעולית  באוטונותפישת ארגון חינוך מורכב מסתגל תומכת  

מערכת החינוך, החל מגופי מטה, מחוזות, רשויות מקומיות ועד למוסדות החינוך עצמם. בפעולותיהם 

ומפגינים   מפתחים  העניין  בהתאם פעלנות,  בעלי  פעילויות  יוזמים  יעדים,  מגדירים  הם  כלומר, 

 במגוון דרכים ייחודיות . בעלי העניין הפעלנים פועלים  וחותרים בנחישות ובאחריות להשגת יעדים אלו

להשגת יעדי המצפן הארגוני, שהוגדרו על ידי ההנהלה, ובכך הם מגבירים את הסיכוי למתן חינוך 

רלוונטי בכל עת ומצב. כמו כן יכולים בעלי העניין הפעלנים להגיב באופן עצמאי ומהיר להזדמנויות  

ולהעמקת החיבור  להגברת הזמישות הארגונית  נה, ובכך לתרום  ולאתגרים הכרוכים במציאות המשת 

הגמישות התפעולית מאפשרת לכלל המגביר את מוכנות הארגון להתמודדות עם שינויים.  למציאות  

העניין   פעולהבעלי  ולשתף  לקדם    להתארגן  ויזמות כדי  מול    חדשנות  וארגוניות  רעיונות  פדגוגיות 

 דפוסי פעולה מקומיים במציאות עמומה ולייצר    קצרות  סויות ואתגרים מושכים, ללמוד באמצעות התנ 

ידי הארגון כדפוסים ארגוניים. מצב שבו כלל    מלמטה למעלה"" המתהווים בתהליך ומאומצים על 

פדגוגי   ובפיתוח  בחדשנות  עוסקים  העניין  מערכת בעלי  של  הפדגוגי  הפיתוח  קיבולת  את  מגביר 

של כלל בעלי העניין, וזאת לעומת המצב הנוכחי שבו   התבונה הקולקטיבית ומאפשר מיצוי    החינוך

מטה מערכת החינוך הוא המפתח העיקרי והשטח בעיקר הוא שעוסק בביצוע וביישום. מתן אפשרות 

לבעלי העניין לעסוק בחדשנות ובפיתוח פדגוגי וארגוני ולהתמודד באופן עצמאי עם אתגרי המציאות  

   להגביר את שביעות רצונם המקצועית והאישית.המשתנה וההזדמנויות הגלומות בה, צפוי 
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 פדגוגיה מוטת עתיד במציאות המשתנה|  4ספר 

 סיסטם ארגוני תומך ומאפשר -אקו 3.5.4

יעדי   להשגת  המכוונת  והפעלנים  האוטונומיים  העניין  בעלי  של  פעולתם  את  ולאפשר  לתמוך  כדי 

- סיסטם ארגוני תומך ומאפשר. אקו-המצפן הארגוני, נדרשת הנהלת ארגון החינוך להקים ולעדכן אקו

זה כולל קטגוריות של מדיניות, תוכניות לימודים, מבנה ארגוני, הון אנושי, שירותים לבעלי סיסטם  

תרשים העניין, תרבות ארגונית, ותשתיות פיזיות וטכנולוגיות התומכות יחדיו בפעולת בעלי העניין )

77). 

 

 סיסטם ארגוני -מרכיבי אקו 77תרשים 

י באופן מתמיד לאור עדכוני המצפן הארגוני, סיסטם הארגונ - על ההנהלה לעדכן ולשפר את האקו

סיסטם ולאור הצרכים המשתנים -לאור השינויים במציאות הגוזרים אתגרים והזדמנויות עבור האקו

 של בעלי העניין הפנימיים והחיצוניים של מערכת החינוך. 

 סיכום המבט הכולל על המודל 3.5.5

ינוך יכול לשנות את כללי המשחק הארגוניים יישום תפישת ארגון חינוך מורכב מסתגל במערכת הח

 שביר-ארגון אנטיהקיימים ולייצר קפיצת מדרגה של מערכת החינוך. ארגון חינוך מורכב מסתגל יהיה  

המסוגל להתמודד בהצלחה עם אתגרי המציאות המורכבת והמשתנה, ואף לנצל את ההזדמנויות  

יהיה  הוא  כך,  על  נוסף  וצמיחה.  לשיפור  ממנה  לומד   הנגזרות  כדי   ארגון  מתמדת  למידה  המבצע 

  ארגון חושב עתיד, המסוגל להגיב בזמן אמת למציאות המשתנה;    ארגון זמישלהשתפר ולהתפתח;  

הממצה באופן מיטבי את התבונה והמשאבים ארגון יעיל  המגדיר עתיד רצוי והנערך אליו כבר בהווה;  

העניין;   בעלי  כלל  אטרקטיבי  של  הענייןוארגון  בעלי  למימוש    עבור  הזדמנות  המקבלים  סביבו, 

חינוך   לספק  תוכל  מסתגל  מורכב  חינוך  כארגון  הפועלת  חינוך  מערכת  ושאיפותיהם.  יכולותיהם 

ומתקדמת. בפרקים  חינוך מובילה  ולהפוך למערכת  ולהשתפר במציאות משתנה,  רלוונטי, לצמוח 

מוטה העתיד, בעלי העניין הבאים יתוארו בהרחבה מרכיבי הארגון המורכב מסתגל: המצפן הארגוני  

       סיסטם הארגוני התומך והמאפשר. -האוטונומיים והפעלנים והאקו
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 מצפן ארגוני מוטה העתיד   3.6

 מצפן ארגוני מסייע להתמודד עם התנודתיות של המציאות המשתנה.  ●

אופן בניית מצפון ארגוני מגדיר את המדיניות הארגונית ומכווין את פעולת בעלי העניין ואת   ●

 סיסטם הארגוני. -האקו

   המצפן הארגוני מכיל רכיבי "לשם מה", "מה" ו "איך" ●

  המצפן הארגוני כולל תכנים הלקוחים מרבדים שונים של ארגוני חינוך  ●

 במערכת החינוך   

מצפן ארגוני איכותי הוא מוטה עתיד, משקף את צורכי כלל בעלי העניין, שלם, עקבי ובהיר  ●

 תקשורתית

 הארגוני כולל רכיבים של חזון ארגוני ושל מטאפורה ארגונית  המצפן ●

ארגון חינוך מורכב מסתגל נדרש לעדכן באופן עיתי את המצפן הארגוני שלו על בסיס תהליך  ●

 של סריקת אופקים  

 הצורך במצפן ארגוני  3.6.1

מגדיר באופן ה ארגון חינוך המתמודד עם מציאות מורכבת ומשתנה נדרש להגדיר ולנהל מצפן ארגוני,  

ברור את המדיניות הפדגוגית והארגונית של הארגון, והמאפשר לו לנווט בהצלחה להשגת יעדיו גם  

במציאות תנודתית. מצפן ארגוני יוצר זהות ארגונית חזקה, העונה על צורכי העובדים בהיבטים של  

ת מטרותיהם,  השתייכות, לכידות חברתית, מטרה ומשמעות. לכן, ארגונים מוטי עתיד מבהירים א

מציגים דרכים ברורות ליצירת ערך כנגזרת מהמטרה הארגונית באופן שמייחד את הארגון, ויוצרים,  

הטובים   האנשים  את  ולשמר  למשוך  והעוזרות  אלו  מטרות  המקדמות  ומובחנות  חזקות  תרבויות 

 553ביותר. 

ארגון החינוך ומאפשר  מצפן ארגוני ממקד את העשייה של כלל בעלי העניין הפנימיים והחיצוניים של  

להם לפעול באופן מבוזר, אוטונומי ובמגוון דרכים כדי להשיג את יעדי המדיניות הפדגוגית הארגונית. 

ביזור השליטה בארגון ללא מצפן עלול לייצר אנרכיה ארגונית, שבה בעלי עניין שונים פועלים להשיג 

תפק החינוך.  לארגון  הרצויות  המטרות  שאינן  מקומיות,  הוא  מטרות  הארגוני  המצפן  של  נוסף  יד 

סיסטם הארגוני, התומך והמאפשר את פעולתם של בעלי העניין  -הכוונת הבנייה והעדכון של האקו

 בארגון החינוך.

 מבנה המצפן הארגוני מוטה העתיד   3.6.2

 (: 78תרשים מצפן ארגוני מורכב בדרך כלל משלושה רכיבים עיקריים )

רכיב זה מגדיר את מטרת החינוך בהתייחס למציאות המורכבת   -  רכיב מטרות החינוך )לשם מה( ●

 והמשתנה בהווה ובעתיד. רכיב זה עונה על השאלה: מהי תכלית קיומו של ארגון החינוך.

 

 

553 De Smet A., Gagnon C. and Mygatt E. (2021) "Organizing for the future: Nine keys to becoming a future-ready 

company, McKinsey & Company. 
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רכיב זה מגדיר את מרכיבי תוכני החינוך, בהתייחס למטרת החינוך    -   רכיב תוכני החינוך )מה( ●

והמש המורכבת  מהמציאות  הנגזרים  ידע, ולאתגרים  כוללים  אלו  תכנים  ובעתיד.  בהווה  תנה 

מיומנויות גישות וערכים וכשירויות שעל הלומדים לרכוש ולפתח. רכיב זה עונה על השאלה: מה  

 הם תוכני החינוך הרלוונטי בכל עת. 

)איך( ● והפדגוגיים    -   מרכיב עקרונות הפעולה  זה מגדיר את עקרונות הפעולה הארגוניים  רכיב 

ל בעלי העניין בשדה הפעולה החינוכי כדי לקדם את הרכישה והפיתוח של  אשר לפיהם יפעלו כ

 תוכני החינוך על ידי הלומדים. 

 

 מרכיבי המצפן הארגוני מוטה העתיד 78תרשים 

 מצפן מרובד של ארגוני חינוך    3.6.3

מערכת החינוך היא ארגון בעל רבדים שונים: מחוזות, מינהלים )כגון החמ"ד(, בעלויות )כגון רשתות  

חינוך(, אגפי חינוך ברשויות המקומיות ומוסדות חינוך. לכן, המצפן של ארגוני חינוך הפועלים בתוך 

ל, מצפן ארגוני מערכת החינוך, כולל רבדים של ארגוני חינוך שארגון החינוך משתייך אליהם. כך למש

של מוסד חינוך יכול לכלול רבדים של מצפני הרשות, של המחוז ושל מערכת החינוך בכללה, שכל 

 .(79תרשים אחד מהם מתבסס על קודמו, הבסיסי ממנו, באופן עקבי והרמוני וללא סתירות )



 

 

290 

 

 

 מערך המו"פ

 המינהל הפדגוגי

 משרד החינוך

 

 פדגוגיה מוטת עתיד במציאות המשתנה|  4ספר 

 

 מצפן ארגוני בית ספרי  79תרשים 

 מאפייני מצפן ארגוני רלוונטי 3.6.3

 מצפן ארגוני רלוונטי הוא בעל מספר מאפיינים עיקריים:  

מצפן ארגוני רלוונטי צריך להיות מוטה עתיד, כלומר להתייחס הן לאתגרים   -  מצפן מוטה עתיד  ●

ולהזדמנויות של ההווה, והן לאתגרים ולהזדמנויות הנגזרים מתמונת העתיד הרצוי של החינוך. 

ל החינוך  ארגון  על  זה,  יעד  להשיג  ותרחישים כדי  מגמות  בחינת  שיכלול  עתידים,  חקר  בצע 

 עתידיים אפשריים ועיצוב תמונת עתיד רצוי לחינוך.

כלל בעלי העניין ● צרכי  כלל בעלי העניין   -  מצפן המשקף את  צורכיהם של  המצפן משקף את 

סדות הפנימיים והחיצוניים של ארגון החינוך. בלי העניין יכולים להיות בעלי עניין פנימיים בתוך מו

החינוך, בעלי עניין חיצוניים בקהילה או בעלי עניין חיצוניים בראייה לאומית, כגון משרדי ממשלה, 

שוק התעסוקה, אקדמיה, צבא ועוד. כדי לשקף את צורכי בעלי העניין במצפן, על ארגון החינוך  

ת דרישות  לבצע סריקה סביבתית עיתית למיצוי תובנות וצרכים של בעלי העניין הפנימיים, ולהבנ

 בעלי העניין החיצוניים של מערכת החינוך בראייה הלאומית. 

המצפן צריך להיות שלם, כלומר, לייצג תפיסה ארגונית פדגוגית שלמה ומערכתית,   -  מצפן שלם  ●

מטרות   של  הגדרה  לכלול  צריך  הוא  ביניהם.  וליחסים  הנדרשים  המרכיבים  לכל  המתייחסת 

למציאות הח )לשם מה( בהתייחס  תוכני החינוך  את  להגדיר  צריך  הוא  ובעתיד.  בהווה  יצונית 

ללומדים   הנדרשים  ולכשירויות,  וערכים  לגישות  למיומנויות,  לידע,  בהתייחס  )המה(  החינוך 

והנגזרים ממטרות החינוך ומתמונת העתיד הרצוי. ולבסוף, על המצפן לכלול עקרונות פעולה 

וכי כלל בעלי העניין בארגון החינוך כדי פדגוגיים וארגוניים שלפיהם יפעלו בשדה הפעולה החינ

 לפתח בקרב התלמידים את תוכני החינוך וכדי להשיג את מטרות החינוך.

המצפן צריך להיות בעל עקביות אנכית ואופקית. נדרשת עקביות אנכית בין מרכיבי    -מצפן עקבי   ●

, ואילו עקרונות ה"לשם מה", ה"מה" וה"איך". כך למשל, מטרות החינוך גוזרות את תוכני החינוך

הפעולה מקדמים את תוכני החינוך שהוגדרו בקרב הלומדים. בנוסף, נדרשת עקביות אופקית 

גם בתוך כל מרכיב. כך למשל, נדרשת עקביות במרכיב ה"איך" בין אופני הלמידה, ההוראה  

 וההערכה.
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ותקשורתי   ● בהיר  החי  -מצפן  בארגון  העניין  בעלי  לכל  ומובן  בהיר  להיות  המצפן  על  על  נוך. 

החינוך   ארגון  של  העניין  בעלי  בקרב  לייצר  כדי  מתמיד  באופן  המצפן  את  לתקשר  ההנהלה 

 מודעות, עמדה חיובית ומוכנות ליישום של המצפן בעשייה היומיומית שלהם בארגון.      

 ביטוי המצפן הארגוני באמצעות חזון ארגוני   3.6.4

ון ארגוני המציג תמונת עתיד רצוי מקיפה  אחת הדרכים לבטא את המצפן היא באמצעות גיבוש חז

החזון מספק מסגרת התייחסות   554של ארגון החינוך, המשלבת נקודות מבט שונות של בעלי העניין. 

למיקוד כלל הפעילויות של כל בעלי העניין בארגון החינוך ונותן לגיטימציה לפעולתם. החזון מאפשר  

י העניין של הארגון, להכווין את תהליכי הפעולה,  להעצים את החוויות והתוצאות של פעולתם של בעל

הלמידה וההוראה ולעורר השראה ומוטיבציה. קיום חזון ארגוני, בדמות עתיד חינוכי רצוי, מאפשר  

 לארגון החינוך לתכנן ולהתחיל לבצע כבר בהווה תוכנית עבודה ארוכת טווח לצורך השגת יעדיו. 

בל על ידי מנהיגות ארגון החינוך וצוות ההוראה אך מזמין  החזון הארגוני מעוצב בתהליך שיתופי המו

נוספים.  ושותפים  קהילה  הורים,  תלמידים,  כגון  החינוך,  ארגון  של  נוספים  עניין  בעלי  תרומת  גם 

החיוביים  ההיבטים  את  ולבחון  להכיר  החינוך  ארגון  מנהיגות  על  החזון,  עיצוב  תהליך  במסגרת 

לשמר את החוזקות שלו ולהתבסס עליהן ביצירת החזון ובניהול    והשליליים של היסטוריית הארגון כדי

תהליך עיצוב החזון הארגוני הוא תהליך של גילוי, דיון ושיפור,   555תהליכי השינוי הדרושים להגשמתו. 

 :557ובכללן פעילויות כגון   Future Thinking),)556היכול להתבצע באמצעות שיטות של חשיבת עתיד  

מגמות   ● להיעזר סריקת  )ניתן  החינוך  לארגון  מהן  הנגזרות  והזדמנויות  אתגרים  וזיהוי  עתידיות 

 בתוצרי חשיבת עתיד של אגף מו"פ לביצוע פעילות זו( 

 זיהוי תרחישי עתיד אפשריים עבור ארגון החינוך ●

 עיצוב תמונת עתיד רצוי )חזון( לארגון החינוך במסגרת תרחישי העתיד האפשריים ●

 הווה להיערכות להשגת העתיד הרצוי שהוגדר  בניית תוכנית פעולה ב ●

 שילוב חוזקות רלוונטיות של ארגון החינוך בחזון הארגוני  ●

 גזירה מהחזון אל מיומנויות הליבה הנדרשות לארגון החינוך ●

 קיום תהליכי הערכה תקופתית, עדכון ושיפור של העתיד הרצוי   ●

ל הנהלת ארגון החינוך לתקשר בשפה כדי להטמיע את החזון הארגוני בתודעת כלל בעלי העניין, ע

ברורה ופשוטה, שכל בעלי העניין יכולים להבין בקלות, מהם היעדים הארגוניים שבהשגתם צריכים 

בעלי העניין להתמקד. תקשורת זו יכולה להתבצע במגוון דרכים: תקשורת כתובה, תקשורת אישית 

 

 

554 Fidan, T., & Balcı, A. (2017). Managing schools as complex adaptive systems: A strategic 

perspective. International electronic journal of elementary education, 10(1), 11-26. 
555 Hargreaves, A., & Fink, D. (2004). The seven principles of sustainable leadership. Educational leadership, 61(7), 

8-13. 
556 Hines, A., & Bishop, P. J. (Eds.). (2006). Thinking about the future: Guidelines for strategic foresight. 

Washington, DC: Social Technologies. 
557  Stoll, L., & Kools, M. (2016). What makes a school a learning organization: A guide for policy makers, school 

leaders and teachers. 
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עניין שונים. דרכים נוספות להטמעת   וסימולציה של תרחישים עתידיים רצויים מנקודת מבט של בעלי

החזון הארגוני בתודעת בעלי העניין הן יצירת הלימה בין החזון ובין המסרים שמועברים בפועל על ידי  

הנוכחות והפעילות של מנהיגות ארגון החינוך, וניהול ובקרה אפקטיביים ויעילים של תוכניות עבודה  

 למימוש החזון.  

בתי ספר המתכננים להגדיר ולהטמיע חזון בית ספרי יכולים להיעזר בפרסום של מכון אבני ראשה,  

המסמך מתאר את שלבי ההקמה והיישום של החזון הבית ספרי    558"יצירת חזון בית ספרי ומימושו. 

 והוא מספק כלים התומכים בביצועם: 

 לקראת גיבוש החזון   -שלב החלום וההשראה  ●

o כלי חלימה בהקיץ 

 שלב גיבוש החזון  ●

o  'כלי עזר לגיבוש התכלית: חמשת ה'למה 

o  דמיון מודרך -כלי עזר להגדרת תמונת עתיד 

o  ספריים כלי עזר להגדרת ערכי ליבה בית 

 שלב מימוש החזון   ●

o  כלי עזר ליצירת הלימה בין החזון למימושו 

 ביטוי המצפן הארגוני באמצעות מודלים קוגניטיביים    3.6.4

את  לבטא  נוספת  היא    דרך  הארגונית,  המורכבות  תפישת  על  להקל  המשמשת  הארגוני,  המצפן 

מודלים אלו הם הנחות,   559שימוש במודלים קוגניטיביים, ברעיונות מסדרים ובמטאפורות ארגוניות. 

יכולות  הכללות או תמונות, המשפיעות על הדרך שבה אנשים תופסים את סביבתם, ועקב כך גם 

להניעם לפעולה. על ארגוני חינוך לבנות ולתקשר מודלים קוגניטיביים כדי לאפשר לבעלי העניין של 

ה תחושת  את  להגביר  המורכבת,  הארגונית  הסביבה  את  בקלות  להבין  שלהם הארגון  שליטה 

במציאות, ולספק להם שפה משותפת המגבירה את שיתוף הפעולה. באמצעות מודלים קוגניטיביים, 

רעיונות   החינוך,  ארגון  ועתיד של  הווה  להציג בפשטות תמונות  ניתן  ומטאפורות  רעיונות מסדרים 

ות משותפות  חדשים, מידע על התפקוד הארגוני של ארגוני חינוך, שיקוף של ערכים, אינטרסים והבנ

 וחזון משותף.  

רעיונות מסדרים  קוגניטיביים,  מודלים  את המורכבות,  לצמצם  היכולת האפקטיבית שלהם  למרות 

מדגישים   הם  שכן  החינוך,  ארגון  של  ומוטה  חלקית  מבט  נקודת  לעיתים  מייצגים  ומטאפורות, 

זמנית במספר  -מאפיינים ספציפיים ומתעלמים ממאפיינים אחרים. לכן לעיתים כדאי להשתמש בו

 

 

( יצירת חזון בית ספרי ומימושו", אבני ראשה.  2012מדינה ע. )-בניה י. ו ברק 558

https://avneyrosha.org.il/resourcecenter/Pages/createvision.aspx 
559Fidan, T., & Balcı, A. (2017). Managing schools as complex adaptive systems: A strategic 

perspective. International electronic journal of elementary education, 10(1), 11-26. 
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מודלים שונים כדי לתאר היבטים שונים של המציאות הארגונית, בתוספת הסבר על האופן שבו כל 

 המודלים הללו מתקיימים במשולב בתוך מציאות נתונה. 

 תהליכי עדכון המצפן הארגוני  3.6.5

 הצורך בעדכון המצפן הארגוני

ת ארגוני החינוך לעדכן את המצפן  המציאות המורכבת והמשתנה, הנוכחית והעתידית, מחייבת א

כדי להמשיך ולספק חינוך רלוונטי. שינויים וחידושים המשפיעים על   כסדירות קבועההארגוני שלהם  

המצפן הארגוני, לא מתחוללים רק במציאות החיצונית למערכת החינוך, אלא גם בתוך ארגוני החינוך  

הטמעת   דורשים  אלו  ופנימיים  חיצוניים  שינויים  באופן  עצמם.  הארגוני,  במצפן  חדשים  מרכיבים 

סינרגטי עם המרכיבים שכבר קיימים בו. תהליכי עדכון אלו מסייעים הן לשימור חזון ארגוני ארוך טווח  

ובן ומהיר   עדכני  אפקטיבי  מענה  ולמתן  לזיהוי  התורמת  הארגונית  הזמישות  לשימור  והן  קיימא, 

אשונה על יכולת ארגון החינוך לבצע סריקת לשינויים המתרחשים בהווה. הם מבוססים בראש ובר

 אופקים של המציאות הפנימית והחיצונית, הנוכחית והעתידית. 

 סריקת אופקים 

קושי מרכזי העומד בפני ארגון חינוך מורכב מסתגל הוא ההתמודדות עם חוסר המידע על פעילויות 

על ארגון החינוך להקים   ודאית שבה הוא פועל. כדי להתמודד עם אתגר זה,-ושינויים בסביבה האי

ומגמות  אירועים  על  מידע  מהיר  באופן  ולנתח  לזהות  לנטר,  כדי  אופקים,  לסריקת  מנגנון  ולנהל 

סריקת    560בסביבה ולגזור מתוכם אתגרים והזדמנויות בעלי השפעה פוטנציאלית על פעילות הארגון.

פנים  מידע  וניתוח  באיסוף  הן  מתמקדת  העו-האופקים  מידע  כגון  בתלמידים,  ארגוני,  במורים,  סק 

בקשרים אישיים ואינטראקציות ובפעילויות ארגוניות, והן באיסוף וניתוח של מידע חיצוני סביבתי,  

המתמקד בהורים, באיגודי מורים ובארגונים חינוכיים אחרים, במדיניות החינוך הלאומית, ובמגמות  

 ( גלובליות ומקומיות. STEEEPחינוכיות וכלליות )

יכול לבצע סריקת אופקים באופן ישיר או להיעזר בתוצרי סריקת אופקים שמתפרסמת   ארגון החינוך

באופן עיתי על ידי יחידות מטה ייעודיות במשרד החינוך, כגון מערך המו"פ. תדירות ביצוע הסריקה  

להיות  יכולה  הסריקה  המציאות.  של  והתנודתיות  המורכבות  לרמת  בהתאם  משתנה  התקופתית 

או  סריקה שגרתית פסי מול מאפיינים שהוגדרו מראש  עדכנית  תמונת מצב  יצירת  בית שמטרתה 

 סריקה אקטיבית שמטרתה חיפוש פתרונות לאתגרים ספציפיים. 

כדי לבצע סריקת אופקים בעצמו, על ארגון החינוך לבנות מערך חיישנות מתודולוגי, אנושי וטכנולוגי  

ימית. מערך זה יכול לכלול שאלונים, קבוצות לניטור ואיסוף המידע הנדרש על הסביבה החיצונית והפנ 

מיקוד, עידוד בעלי עניין לדווח בשוטף על מגמות, אירועים, תובנות, ולקחים, איתור מחקרים העוסקים 

 

 

560 Fidan, T., & Balcı, A. (2017). Managing schools as complex adaptive systems: A strategic 

perspective. International electronic journal of elementary education, 10(1), 11-

26.http://site.iugaza.edu.ps/magha/files/2014/05/seven_principles1.pdf 
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במגמות המשפיעות על החינוך, שיתופי ידע עם ארגוני חינוך אחרים וגורמים חיצוניים ועוד. על ארגון 

ם מבוססי טכנולוגיה ולאגור באופן ממוחשב את המידע שנאסף, החינוך לתכנן תהליכי איסוף יעילי 

חזור בהמשך.   באופן המאפשר א 

את המידע שנאגר יש לנתח כדי להפיק ממנו תובנות ולקחים כבסיס לקבלת החלטות ופעולה. יכולת  

מהמידע,  העולים  דפוסים  לזהות  היכולת  היא  זה,  בהקשר  לפתח  החינוך  ארגון  שעל  חשובה 

ור את האתגרים וההזדמנויות מתוך המידע שנאסף. זיהוי דפוסים משמעותיים יכול המאפשרת לגז

להתבצע על ידי השוואה לניסיון העבר או על ידי ביצוע תהליכי חשיבת עתיד. דפוסים שכדאי לנסות 

לחשוף הם דפוסים לא ליניאריים, כגון אלו שבהם אירועים קטנים מובילים לתוצאות משמעותיות או 

אירו חדשים שבהם  דפוסים  לזהות  ניתן  משמעותיות.  ולא  קטנות  לתוצאות  מביאים  גדולים  עים 

החינוך   ארגון  על  צפויים.  בלתי  או  חריגים  אירועים  וניתוח  בזיהוי  התמקדות  באמצעות  ורלוונטיים 

דפוסים   לזיהוי  עתיד  חשיבת  בתהליכי  יותר  ולהשקיע  העבר  בפתרונות  מהתקבעות  להימנע 

 משמעותיים. 

 בעלי עניין אוטונומיים ופעלנים  3.7

 בעלי העניין של ארגון החינוך הם המנוע המרכזי של הצמיחה ויכולת ההסתגלות הארגונית. ●

 כדי לממש את הפוטנציאל הטמון בהם עליהם להיות אוטונומיים ופעלנים

דפוסי הפעולה של בעלי העניין בארגון חינוך מורכב מסתגל הם: התארגנות עצמית לשיתוף  ●

ה, מענה לרעיונות ואתגרים מושכים, עבודה על פי כללים מעטים ופשוטים, התנסויות פעול

ו ההופכים קטנות  פעולה  דפוסי  של  התהוות  ותהליך  משוב  תהליכי  ורפלקציה,  מהירות 

 ממקומיים לארגוניים   

 חשיבותם של בעלי עניין אוטונומיים ופעלנים  3.7.1

א מהווים  ופעלנים  אוטונומיים  עניין  מסתגל בעלי  מורכב  חינוך  ארגון  של  המרכזי  השינוי  מנוע  ת 

שביר. בעלי העניין הם הגורמים -בהתמודדותו עם המציאות המשתנה וביכולתו לפתח תפקוד אנטי

הנמצאים במגע מתמיד עם המציאות הפנימית והחיצונית של הארגון והראשונים לחוש את השינויים 

פתח את יכולת הפעלנות שלהם, הם מסוגלים לזהות  בה. כאשר מאפשרים להם להיות אוטונומיים ול

 את השינויים ולהגיב אליהם באופן מהיר ואפקטיבי. 

רובדי   בכל  עניין  לבעלי  תפעולית  וגמישות  אוטונומיה  תאפשר  מסתגלת  מורכבת  חינוך  מערכת 

פעול  המערכת, החל מגופי מטה, מחוזות, רשויות מקומיות ועד למוסדות החינוך. בעלי העניין יוכלו ל

את   לצמצם  ובכך  הארגון,  הנהלת  הארגוני, שהגדירה  המצפן  יעדי  להשגת  ייחודיות  דרכים  במגוון 

הסיכוי לכשל ארגוני, הנובע מהתבססות על דרך פעולה אחת אחידה. בנוסף, יוכלו מגוון בעלי העניין  

ו המשתנה,  במציאות  הטמונים  ולאתגרים  להזדמנויות  ומהיר  עצמאי  באופן  להגיב  בכך הפעלנים 

הארגונית  הזמישות  להגברת  המערכת  לתרום  מוכנות  את  שיגביר  למציאות  החיבור  ולהעמקת 

להתמודדות עם שינויים. האוטונומיה תאפשר לכלל בעלי העניין להתארגן באופן עצמאי לשיתופי  



 

 

295 

 

 

 מערך המו"פ

 המינהל הפדגוגי

 משרד החינוך

 

 פדגוגיה מוטת עתיד במציאות המשתנה|  4ספר 

ללמוד באמצעות התנסויות  561פעולה ולשיתוף בידע, כדי לקדם חדשנות ויזמות, פדגוגיות וארגוניות, 

ציאות עמומה ולייצר דפוסי פעולה מקומיים שיתגבשו בתהליך של "מלמטה למעלה" ויאומצו על במ

ידי הארגון כדפוסים ארגוניים. מצב שבו כלל בעלי העניין במערכת החינוך יעסקו בחדשנות ובפיתוח  

התבונה  מיצוי  ויאפשר  החינוך  מערכת  של  והארגוני  הפדגוגי  הפיתוח  קיבולת  את  יגביר  פדגוגי 

ולקטיבית של כלל בעלי העניין, וזאת לעומת המצב הנוכחי, שבו המטה מפתח והשטח מיישם.  הק

ולהתמודד באופן עצמאי עם אתגרי   ובפיתוח פדגוגי  מתן אפשרות לבעלי העניין לעסוק בחדשנות 

המציאות המשתנה וההזדמנויות שהיא מציעה, צפוי להגביר את שביעות רצונם המקצועית והאישית 

 ניין אלה.של בעלי ע

  

 

 

561 Fidan, T., & Balcı, A. (2017). Managing schools as complex adaptive systems: A strategic 

perspective. International electronic journal of elementary education, 10(1), 11-

26.http://site.iugaza.edu.ps/magha/files/2014/05/seven_principles1.pdf 
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 דפוסי ההתנהלות של בעלי עניין אוטונומיים ופעלנים   3.7.2

בעלי העניין האוטונומיים והפעלנים בארגון חינוך מורכב מסתגל מחזיקים בדפוסי פעולה המקדמים 

 :562( 80 תרשיםאת יכולת הארגון לעצב עתיד חינוכי רצוי ורלוונטי במציאות מורכבת ומשתנה ) 

 

 דפוסי התנהלות של בעלי עניין בארגון חינוך מורכב מסתגל 80תרשים 

  

 

 

562Smith, P. A., & Palmberg, K. (2009). Complex adaptive systems as metaphors for organizational 

management. The Learning Organization. 
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 התמקדות בעלי העניין בהשגת יעדי המצפן הארגוני

ארגון חינוך מורכב מסתגל, בעל מצפן ארגוני ברור, ידוע ומוסכם, פועלים בעלי העניין הפנימיים ב

יעדי המצפן הארגוני. הם מחויבים למטרות  הארגון )"לשם מה"    והחיצוניים במגוון דרכים להשגת 

ו"מה"( אך אוטונומיים ובעלי יכולת לפעול במגוון דרכים )"איך"( כדי להשיג אותן. המצפן הארגוני 

מכווין את פעולת כלל בעלי העניין, משמש כגורם מסנכרן וממקד המונע אנרכיה ומאפשר לארגון  

 להתמודד עם התנודתיות של המציאות.   

 כיםעבודה מול רעיונות ואתגרים מוש

בארגון חינוך מורכב מסתגל פעולת בעלי העניין האוטונומיים והפעלנים אינה מונעת רק מהנחיות 

לחלופין   פעולתם.  חופש  את  והמפחיתות  מלמעלה  עליהם  המונחתות  משימות  לביצוע  ומהוראות 

פעולתם של בעלי העניין מתמקדת במתן מענה לרעיונות ולאתגרים מושכים המוצגים להם, ושמהם  

דוגמה אופיינית לתהליך מסוג זה הוא ה"האקתון" שבו מוצגים לבעלי הם ר שאים לבחור כרצונם. 

לבחור אתגרים כרצונם. דפוס  -עניין אתגרים שונים, והם רשאים לבחור אם להתמודד עימם, ואם כן  

זה של בחירה מתוך מוטיבציה פנימית מגביר את הסיכוי שהאתגרים וההזדמנויות שעימם יתמודדו  

 העניין יהיו רלוונטיים למציאות המורכבת והמשתנה.    בעלי

 התנהלות על פי מספר מועט של כללים פשוטים 

ארגון חינוך מורכב מסתגל הוא ארגון עם רגולציה מועטה. הוא מתנהל בעזרת מספר מועט של כללים  

בעלי של  והשיתופיות  האוטונומיות  בפעילויות  ולתמוך  לאפשר  היא  העיקרית  שמטרתם   פשוטים 

הבין הגומלין  יחסי  את  המסדירים  גמישים  בכללים  בעיקר  מדובר  העניין  -העניין.  בעלי  בין  אישיים 

 והמקילים על זרימתם של המידע והמשאבים התומכים בפעילותם העצמאית. 

 התארגנויות עצמיות לשיתופי פעולה 

הם דם בדרך כלל. בארגון חינוך מורכב מסתגל, בעלי העניין האוטונומיים והפעלנים אינם פועלים לב

מתארגנים באופן עצמי לשיתופי פעולה המאפשרים להם לפעול בדרכים מגוונות כדי להשיג את יעדי 

ומרקעים  תפקידים  ממגוון  עובדים  חלק  לוקחים  אלה  עצמיות  בהתארגנויות  הארגוני.  המצפן 

א עצמיות  התארגנויות  ארגונית.  חדשנות  יצירת  לשם  פעולה  המשתפים  שונים,  לה מקצועיים 

מנוהלות והמתואמות על ידי מנהיגים בלתי פורמליים ונהוגות בהן שגרות מעין פורמליות, החלטותיהן  

מתקבלות באופן שיתופי, והן מתפרקות, בדרך כלל, בסיום משימתן. התארגנויות אלה אינן זקוקות 

 צמי.לניהול ושליטה מרכזיים אלא רק למשוב מעמיק ולתצפית עמיתים לצורך מיקוד הניהול הע

 התנסות תחילה ורפלקציה 

באי המאופיינת  מציאות  עם  קרובות  לעיתים  מתמודדים  מסתגל  מורכב  חינוך  בארגון  עניין  -בעלי 

ודאות, מציאות מורכבת ועמומה, שחסר בה מידע לצורך קבלת החלטות, לא ברורים יחסי הגומלין בין  

זמי  למידע  לייחס  שיש  המשמעות  וגם  בה,  השונים  המציאות  זו,  מרכיבי  במציאות  ברורה.  אינה  ן 

הגישה הקלאסית של התמודדות עם אתגרים והזדמנויות, המתבססת על תהליך של ניתוח האתגר 

התנסות  של  גישה  ננקטת  במקומה  דיה.  אפקטיבית  אינה  ויישומו,  המענה  תכנון  ההזדמנות,  או 

מ מושקע  שלאחריה  המציאות,  עם  התחככות  של  תהליך  דרך  למידה  המייצרת  אמץ תחילה, 
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או   אופני התמודדות אפשריים עם האתגר  לגבי  ברפלקציה שתכליתה הפקת תובנות מההתנסות 

 ההזדמנות.  

 פעולה במקטעים קטנים

כאשר בעלי העניין בארגון חינוך מורכב מסתגל מיישמים את גישת ההתנסות תחילה להתמודדות  

יסויים קטנים וזריזים. גישה  ודאית ועמומה, הם עושים זאת באמצעות סדרת נ -עם מציאות מורכבת אי

זו מאפשרת לזהות מרכיבים שעובדים ולאמצם במהירות או להשמיט מרכיבים שאינם עובדים, ולחבר 

את המרכיבים שהוכחו כיעילים כדי לייצר מהם בהדרגה מענה שלם לאתגרי והזדמנויות המציאות 

 המורכבת והמשתנה. 

 תהליכי משוב  

גורם מפתח המשפי הם  משוב  ההתארגנות תהליכי  תהליכי  על  הארגונית,  הלמידה  תהליכי  על  ע 

העצמית ותהליכי ההסתגלות של הארגון. בארגון חינוך מורכב מסתגל מוגדרים ומשולבים מנגנוני  

משוב סדורים בתהליכי העבודה הארגוניים. בעלי העניין הפעלנים תורמים לתהליכי משוב אלו וגם 

לשם כך יש לפתח את יכולתם של בעלי העניין לספק ולקבל    וניזונים מהם בתהליכי הביצוע והשיפור.

 משובים ולשפר את אופן פעולתם בהתאם להם.   

 תהליך ההתהוות  

למעלה", המתרחש בארגון חינוך מורכב  -תהליך ההתהוות הוא דפוס פעולה מרכזי שכיוונו "מלמטה

ותוצרים בעלי ערך ארגוני, שנוצרו   דפוסים  זה  במסגרת שיתופי פעולה מקומיים  מסתגל. בתהליך 

ובתהליכי התנסות מקומיים קטנים, מחלחלים מ"למטה למעלה", מאומצים על ידי הארגון והופכים  

כלל ולתוצרים  )  -לדפוסים  חדשים  בארגונים  81תרשים  ארגוניים  המתקיים  לתהליך  בניגוד  זאת   .)

הלת הארגון והם מוטמעים  מסורתיים המתאפיין בכך שיצירת דפוסים ארגוניים חדשים נעשית בהנ 

מ"למעלה למטה" באמצעות הנחיות מרכזיות של ההנהלה. על ארגון חינוך מורכב מסתגל לקדם את  

תהליך ההתהוות בעזרת יישום מנגנוני חיישנות ארגוניים לאיתור דפוסי פעולה מקומיים, וכן מנגנונים 

 מעתם בארגון. להכללתם כדפוסי פעולה ארגוניים כלליים, ומנגנונים להפצתם והט
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 תהליך ההתהוות  81תרשים 

 סיסטם ארגוני תומך ומאפשר -אקו 3.8

והפעלנים -אקו ● האוטונומיים  העניין  לבעלי  ארגונית המסייעת  הוא מעטפת  ארגוני  סיסטם 

 בכל רמות הארגון להשיג את יעדי המצפן הארגוני

באקו  ● שונות   סיסטם -רכיבים  רמות  ידי  על  אינטגרטיבי  באופן  מסופקים  חינוך  ארגוני  של 

 במערכת החינוך כגון מטה, מחוז, רשות מקומית ובית ספר  

סיסטם של ארגוני חינוך כולל רכיבים כגון מדיניות, תוכנית לימודים, מבנה ארגוני, הון  -האקו ●

 אנושי, שירותים, תרבות ארגונית, תשתיות ומשאבים  

הלה בארגון חינוך מורכב מסתגל הם יצירת סביבה המטפחת את פעילות בעלי  תפקידי ההנ  ●

העניין, קידום יצירתיות וחדשנות, ניהול המתח הארגוני במצב של סף הכאוס, ויצירת סביבה 

 מוגנת משחיקה ולחצים

 סיסטם ארגוני תומך ומאפשר -הצורך באקו   3.8.1

גל להשיג את יעדי המצפן הארגוני, מושפעת מקיום  היכולת של בעלי העניין בארגון חינוך מורכב מסת 

ממדית, -סיסטם הוא מעטפת ארגונית רב-סיסטם ארגוני התומך והמאפשר את פעולתם. אקו-אקו

כגון:   העניין  בעלי  של  האפקטיבית  פעולתם  את  והמאפשרים  התומכים  שונים  היבטים  הכוללת 

הון ארגוני,  מבנה  לימודים,  תוכניות  חיבוריות,  תרבות    מדיניות,  העניין,  לבעלי  שירותים  אנושי, 

   .ארגונית, תשתיות פיזיות וטכנולוגיות  ומשאבים 
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אקו של  שונות  רמות  קיימות  החינוך  ממערכת  חלק  המהווים  חינוך  מרמת -בארגוני  החל  סיסטם, 

רמות האקו -האקו דרך  החינוך,  וכלה -סיסטם של מטה מערכת  והרשותי,  סיסטם המחוזי, הרשתי 

האקו )ס-ברמת  החינוך  מוסד  של  בה  82תרשים  יסטם  הכלולות  הרמות  את  משרתת  רמה  כל   .)

כך למשל, האקו כלולה.  היא  על הרמות שבהן  הוא  -ומתבססת  בית הספר  לרשות  סיסטם העומד 

סיסטם חיצוני, המוכתבים על ידי מערכת החינוך, המחוז, הרשות המקומית, -שילוב של מרכיבי אקו

סיסטם פנימי המוכתב על ידי בית  -ספר שייך לרשת כגון אורט(, ואקוורשת מוסדות חינוך )אם בית ה

האקו של  ההתבססות  עצמו.  מחייבת  -הספר  שמעליה  מהרמות  מרכיבים  על  רמה  בכל  סיסטם 

האקו רמות  בין  וסנכרון  השונות,-עקביות  תפקוד  סיסטם  ולאפשר  ביניהן  סתירות  למנוע  שיסייעו 

 ברמות השונות. משולב אפקטיבי ויעיל של ארגוני החינוך 

 

 סיסטם בארגוני חינוך -רמות אקו 82תרשים 

האקו של  והעדכון  ארגון -ההקמה  הנהלת  של  תפקידה  ובראשונה  בראש  הוא  רמה,  בכל  סיסטם, 

נגזרים מהמצפן הארגוני ומהשינויים בו, מהאתגרים   סיסטם -החינוך באותה הרמה. מאפייני האקו

הפנימיים  העניין  בעלי  של  המשתנים  ומהצרכים  המשתנה,  במציאות  שצפונים  וההזדמנויות 

- והחיצוניים של ארגון החינוך. בסעיפים הבאים יפורטו תוכני הרכיבים השונים המרכיבים את האקו

 ספר מורכב מסתגל בפרט.  סיסטם של ארגון חינוך מורכב מסתגל בכלל ושל בית 
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 תפקיד המנהיגות בארגון חינוך מורכב מסתגל  3.8.2

 טיפוח סביבה ארגונית תומכת הסתגלות   -גננות מערכתית 

תפקיד מרכזי של המנהיגות בארגון חינוך מורכב מסתגל הוא לטפח סביבה ארגונית התומכת ביכולת  

בתוך כך יושם דגש על פיתוח דפוסי פעולה ההסתגלות של הארגון למציאות המורכבת והמשתנה.  

( הארגוני  וההסתגלות  השינוי  מנוע  את  המהווים  העניין,  בעלי  ידי  על  על 83  תרשים חדשים   .)

המנהיגות לסרוק את המציאות החיצונית העכשווית והעתידית, לעדכן את המצפן הארגוני ולהנגישו  

שר, מזהה ומקדם דפוסי פעולה חדשניים, לבעלי העניין בארגון. עליה להתנהל כגנן מערכתי, המאפ

המפותחים על ידי בעלי העניין, והמשנים מבנים, ויחסי גומלין ופרקטיקות. המנהיגות צריכה לטפח 

מעטפת ארגונית המאפשרת ותומכת את פעולתם העצמאית והאוטונומית של בעלי העניין מחוללי 

רתיים כמייצרי הנחיות ומפקחים ולפתח השינוי. מנהיגי הארגון צריכים לצמצם את תפקידיהם המסו

את יכולתם לתפקד כמאמנים, מנטורים, מנתחי לקוחות ומסירי חסמים עבור בעלי העניין. כמו כן,  

עליהם לנקוט בצעדים לקידום האמון והתיאום בין בעלי העניין, בארגון ומחוצה לו, לקדם פלטפורמות 

קבוצתיות -אישיות, תוך-סייע בפתרון בעיות ביןהמאפשרות שיתופי פעולה, כגון רשתות חברתיות, ול

 קבוצתיות. -ובין

 

 

 563גננות מערכתית  83תרשים 
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 קידום יצירתיות וחדשנות 

את  דרכים  במגוון  ולעודד  להניע  הוא  מסתגל  מורכב  חינוך  ארגון  מנהיגי  של  נוסף  חשוב  תפקיד 

להתפתחות של דרך חשיבה חדשה, המצאה היצירתיות והחדשנות של בעלי העניין. יצירתיות קשורה  

יצירתיות וחדשנות הן תגובות   564או פתרון, בעוד חדשנות קשורה לתהליך היישום של אותם דברים. 

המתבטאת   פועל,  הוא  שבה  והסביבתית  הפנימית  במורכבות  לעלייה  ארגון  של  מודעות  ארגוניות 

ודד. ארגון החינוך המורכב מסתגל  בגידול במספר ובמגוון שח הגורמים הסביבתיים שאיתם הוא מתמ

מגיב למורכבות זו על ידי גיוון אופני ההתנהלות והכישורים של בעלי העניין והוא מאפשר התארגנויות 

יצירתית וחדשנית עם   יוביל להתמודדות  של בעלי עניין מתחומי התמחות שונים, בהנחה שהדבר 

בהקשר   המנהיגות  תפקיד  הפרק.  שעל  וההזדמנויות  בעלי  האתגרים  עם  בשיתוף  לעצב,  הוא  זה 

הפעלנים  העניין  בעלי  של  והיצירתיות  החדשנות  פעולות  את  הארגוני המכווין  המצפן  את  העניין, 

בטווח הארוך והקצר. בנוסף, המנהיגות הארגונית יכולה לעודד יצירתיות וחדשנות באמצעות פיתוח  

יצירת מערכת הערכה ותגמול תרבות ארגונית המטפחת מאמצי יצירה והמקלה על זרימת המידע;  

ידע   הקניית  ידי  על  העניין  בעלי  העצמת  משימות;  לביצוע  אוטונומיה  מתן  וחדשנות;  יצירתיות  על 

הרף;   ללא  ומתפרקים  הנוצרים  צוותים  של  במציאות  לפעול  להם  שיסייעו  וערכים  מיומנויות 

 והתבססות על חיישנות סביבתית ויכולת חשיבת עתיד. 

   ניהול המתח הארגוני

גישה נוספת לקידום יצירתיות וחדשנות של בעלי העניין בארגון חינוך מורכב מסתגל היא ניהול המתח 

נוקשה לכאוס.   בין סדר  איזון מיטבי  ושימורו במצב הנקרא "סף הכאוס", שהוא מצב של  הארגוני 

במצב זה המערכת הארגונית אינה קופאת ומתאבנת מחד גיסא, אך גם אינה מתמוססת למצב של 

ודאות ושינויים מאידך גיסא. במצב "סף הכאוס" עולה רמת המורכבות -אנרכיה, עקב עומס יתר של אי

והקושי של המשימות של בעלי העניין והם נוטים יותר להתארגן, לשתף פעולה ולפעול באופן יצירתי 

ילוקי  וחדשני כדי להתמודד עם האתגרים וההזדמנויות. לעיתים, על המנהיגות להדגיש דווקא את ח

הדעות שעולים מן הצוותים ולא את ההסכמות כדי לקדם דיאלוג אמיתי, הגורם להתהוות של דפוסי  

האתגר הניהולי של המנהיגות הוא יצירת מתח ארגוני המאזן בין הרצון התנהלות ארגוניים חדשים.  

ר. כאשר  להניע חדשנות ארגונית לבין הצורך לשמור על יכולת העמידה של בעלי העניין בלחץ שנוצ

סדר ושינויים המאיימים על יציבותו, על המנהיגות לנקוט צעדים -הארגון נמצאת במצב של יתר אי

מנהיגות   מדי,  מקובע  הארגון  כאשר  זאת,  לעומת  בארגון.  והשליטה  המשמעת  רמת  את  שיגבירו 

 :565סדר באמצעות מגוון דרכים -הארגון יכולה להכניס אי

 ברת הביזור והאצלת סמכויות הגברת רמת החופש בארגון על ידי הג ●

  הגברה יזומה של המתח הקונסטרוקטיבי בארגון ●

 

 

564 Fidan, T., & Balcı, A. (2017). Managing schools as complex adaptive systems: A strategic 

perspective. International electronic journal of elementary education, 10(1), 11-26.  
565 Grobman, G. M. (2005). "Complexity theory: A new way to look at organizational change". Public 

Administration Quarterly, vol. 29, pp. 350- 382 
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הגדלת המגוון של חברי הארגון כדי לייצר נקודות מבט מגוונות על אתגרים, המאזנות זו את זו,  ●

 מונעות פתרונות שגויים, ומפרות זו את זו כדי ליצור פתרונות אפקטיביים

 מים בארגוןניצול חיובי של פרדוקסים ומתחים הקיי ●

 566מתן אפשרות לסיטואציות בלתי יציבות לבעבע ללא פתרון במקום לכפות פתרון  ●

 של בעלי עניין עידוד יצירתיות  ●

 יצירת סביבה מוגנת משחיקה ולחצים 

מנהיגות ארגון חינוך מורכב מסתגל צריכה לייצר עבור בעלי העניין שלה סביבה המוגנת מפני שחיקה 

ובכלל זה תביעות מצד ממשלה או קהילה, הדורשים להתמקד בעיקר בתוצאות  ולחצים   חיצוניים, 

הערכה סטנדרטיות. מנהיגות הארגון יכולה לעשות זאת על ידי נקיטה בצעדים כגון הזרמת משאבים  

ואנרגיה ארגונית חיובית לארגון החינוך; העברת המיקוד ממטרות חיצוניות כפויות למטרות ארגוניות 

ות מוסכמות; ויסות המהירות וההיקף של יישום רפורמות בהתאם למגבלות יכולת ההתמודדות פנימי

עם שינוי של הארגון; הקפדה על שקיפות ארגונית; והמרת התנהגויות פוגעניות רגשית בקרב עובדי  

  הארגון בדפוסי פעולה המקדמים בנייה מחודשת של אמון, ביטחון, יכולת וגאווה. על המנהיגות לבנות

את האמון והביטחון של עובדי הארגון, ביטחון בעצמם, בעמיתים, במנהיגים וביוזמות הלמידה, וזאת  

 .567באמצעות יצירת תנאי סביבה שבה הצלחה היא אפשרית 

 רכיב המדיניות    3.8.3 

 ארגון חינוך מורכב מסתגל  תפיסתיישום עקרונות 

ם מדיניות ארגונית שתכלול את המרכיבים  מנהיגות ארגון חינוך מורכב מסתגל צריכה להגדיר ולייש 

 הבאים: 

והמשתנה ● המורכבת  במציאות  לחינוך    -  הכרה  ורלוונטי  רצוי  עתיד  עיצוב  של  בנחיצות  הכרה 

 במציאות מורכבת ומשתנה לאור האתגרים וההזדמנויות הנגזרים ממציאות זו

של חשיבת עתיד וזמישות ארגונית בארגון   תפיסות יישום    -  יישום חשיבת עתיד וזמישות ארגונית  ●

 שות מהירות בטווח הקצר  החינוך כדי לעצב עתיד רצוי בטווח הארוך ולבצע התאמות נדר

הגדרת מצפן ארגוני ותהליך לעדכונו, בראיית כלל בעלי העניין   -  הגדרה ועדכון של מצפן ארגוני ●

 הפנימיים והחיצוניים של ארגון החינוך, כמשימה של הנהלת הארגון  

 מתן אוטונומיה לבעלי העניין של הארגון החינוך  - מתן אוטונומיה לבעלי העניין ●

סיסטם ארגוני כמשימה של הנהלת -הגדרת ההקמה והעדכון של אקו  -טם ארגוני  סיס-הקמת אקו ●

 הארגון.

  

 

 

 .'מכון 'צפנת .34-44, עמ' 15(. "שותפויות בין ארגוניות: מרחב לעבודת היועץ". אנליזה ארגונית, גיליון מס' 2010טליאס מ. ) 566
567 Hargreaves, A., & Fink, D. (2004). The seven principles of sustainable leadership. Educational leadership, 61(7), 

8-13. 
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   מאפייני מנהיגות ארגון חינוך מורכב מסתגל

מנהיגות ארגון החינוך צריכה להכיר בחוסר הידיעה הקיים באופן מובנה בארגון חינוך מורכב מסתגל 

צריכה להימנע מלהתפתות לאשליה של קיום 'ודאות  ובמוגבלות יכולת החיזוי והתכנון הכרוך בה. היא  

'ודאות לכאורה',  זו לאמץ גישה   568כוזבת' או  ולוותר על אשליית השליטה המוחלטת. על מנהיגות 

 :569חלופית להתבוננות על המציאות הארגונית המורכבת, הכוללת זוויות מבט חדשות

 התעניינות באינטראקציות ספציפיות הנוצרות בהקשר מסוים  ●

יום, בחינת הדרכים לטיפול באי-ימת לב לש ● ולמידה מכך על -אי הוודאות בחיי היום  זו,  ודאות 

 ודאות -משמעותה של התמודדות אפקטיבית עם אי

התעניינות בפערים הנוצרים בין תוכניות ובין תוצאות, ללא אלמנט של שיפוט מיידי והגדרה של  ●

 יכולת-התוצאות ככישלון או כאי 

במור ● להכיר  למהר נכונות  ולא  להבינה,  כוונה  מתוך  בה  ולפעול  להתבונן  הארגונית,  כבות 

 להחליפה ב"מודלים פשוטים של ניהול" 

החלפת הציפייה של המנהיגות לשליטה ולבקרה, בהתמקדות בעידוד פעילות היכולה להשפיע  ●

  על התקדמות הארגון מתוך כוונה ולקיחת אחריות. 

 

   מורכב מסתגלדפוסי ניהול של מנהיגות בארגון חינוך 

 בהתאם למאפיינים אלו על מנהיגות ארגון חינוך מורכב מסתגל לאמץ את דפוסי הניהול הבאים: 

בהתאם   ● החינוך  ארגון  וניווט  המורכבות  החרדה    -הכלת  עם  להתמודד  מהמנהיגות  מצופה 

שמעוררת ההכרה במגבלות התכנון והשליטה, ועם זאת לשמור על תחושה חזקה של אחריות  

המשפיעה על המציאות, גם אם יעדיה אינם מתממשים במלואם. על המנהיגות לשים   וכוונה,

דגש על מדיניות, אסטרטגיה, תוכניות וכוונות היוצרות מצפן ארגוני משותף, במציאות שבה כל 

 אחד הוא גם משפיע וגם מושפע 

אש וללא לעיתים צריכה מנהיגות ארגון החינוך להפגין אומץ כדי לפעול בלי לדעת מר   –  אומץ ●

 )אך לא בלי לחשוב, בלי לחקור או בלי לתכנן(  .570אשליית שליטה 

דואליות ושל פרדוקסי ● על מנהיגות ארגון החינוך להמיר את השיח הבינארי של    - ם  הכלה של 

על  בארגון.  הקיימים  המתחים  עם  להתמודד  כדי  "גם...וגם"  של  דואלית  בגישה  "או...או" 

המנהיגות להבין כי ארגון חינוך מורכב מסתגל, הוא במידה מסוימת צפוי, ולכן מחייב תכנון וסדר, 

פעולה ספונטנית ומאולתרת. מנהיגות ארגון החינוך  ובאותה עת הוא גם בלתי צפוי, ולכן מחייב  

 

 

 בן יוסף ש. )2005(. "הנהגת שינוי בסביבות מורכבות". משאבי אנוש, גיליון מספר 211, עמ' 39-36.  568
569 Burnes, B. (2005). "Complexity theories and organizational change". International Journal of Management 

Reviews, 5vol. 7 (2), pp. 73-90; Amagoh, F. (2008). "Perspectives on organizational change: Systems and 

complexity theories".The Innovation Journal: The Public Sector Innovation Journal, vol. 13 (3), article 3 
,  2016 ,249סטטוס, גיליון  Complexity friendly(. "תרבות מסוג "  2016שמואלי י., פורת ל., ווסרמן ל. )-שמואלי ח., שור-גרץ 570

 25-22 עמ'



 

 

305 

 

 

 מערך המו"פ

 המינהל הפדגוגי

 משרד החינוך

 

 פדגוגיה מוטת עתיד במציאות המשתנה|  4ספר 

נתונה אף היא ובאותה המידה בשני הקצוות: "יודעת" ו"אינה יודעת", "מעצבת" ו"מעוצבת",  

 "מסוגלת" ו"אינה מסוגלת". 

מנהיגות מבוזרת מאפשרת גם לבעלי העניין בארגון לאמץ גישה    -  571מנהיגות ארגונית מבוזרת ●

מנהיגותית המקדמת את הלמידה של התלמידים ואת החזון של ארגון החינוך. מנהיגות מבוזרת  

היא מנהיגות עוצמתית ומעצימה, כפי שהיטיב לבטא רובין שארמה באמירתו "מנהיגים גדולים  

וג זה משתפת ומבזרת סמכויות, וטווה רשת של יחסים מנהיגות מס 572יוצרים מונהגים גדולים". 

ומורכבת  משתנה  במציאות  לו.  ומחוצה  החינוך  ארגון  בתוך  ותרבויות  גופים  ובין  אנשים,  בין 

המנהיגות אינה יכולה להישאר נחלתם של יחידים בעלי סגולה, אלא חייבת למצות את החוכמה  

הח  מיצוי  בארגון.  העניין  בעלי  כלל  של  בעלי  הקולקטיבית  מנהיגות  וקידום  הקולקטיבית  כמה 

העניין מעצימות את יכולת הלמידה והשיפור של הארגון, משפרות את תהליכי קבלת ההחלטות  

המעורבות   המורל,  את  ומגבירות  המנהל,  עזיבת  בעת  הפוטנציאלי  הנזק  את  מקטינות  שבו, 

 במספר רמות: והמחויבות של סגל הארגון לאורך זמן. ניתן לבזר שליטה לבעלי העניין 

o  ביזור שבו המנהל מייצר ומנחה קהילות למידה מקצועיות ומטפח תרבות  -ביזור מונחה

 המערבת את בעלי העניין 

o   ביזור שבו בעלי העניין לוקחים תפקידי מנהיגות ללא הכוונה של המנהל,   -ביזור מתהווה

 כאשר המנהל מספק סביבה תומכת ללמידה ושיפור 

o   בו בעלי העניין לוקחים על עצמם תפקידים מנהיגותיים ללא ביזור ש  – ביזור אסרטיבי

 הכוונה של המנהל ומרגישים נוח לאתגר את הנורמות הארגוניות 

מהירים   ● החלטות  קבלת  מהיר    -מנגנוני  באופן  החלטות  מקבלים  מסתגלים  מורכבים  ארגונים 

ועקבי. ה אפקטיבי  כראוי  המקצה  מנגנון  דורשת  ומהירה  איכותית  החלטות  חלטות  קבלת 

למנהלים הנכונים, לצוותים, לאנשים או אפילו לאלגוריתמים. מנגנון זה מושתת על התמקדות  

ההנהלה בהחלטות הליבה הארגונית, שהן בעלות השפעה צולבת ארגונית: האצלת הסמכויות 

הנדרשים   הצעדים  צמצום  בארגון,  האפשריות  ביותר  הנמוכות  לרמות  ההחלטות  רוב  לקבלת 

רגון וצמצום מספר המשתתפים בקבלת החלטה לבעלי העניין הרלוונטיים  לקבלת החלטות בא

 .573והחיוניים בלבד

   דפוסי ניהול של מנהיגות בבית ספר מורכב מסתגל

בעלי   מנהיגים  המצמיחה  ולומדת,  מטפחת  מנהיגות  להיות  מסתגל  מורכב  ספר  בית  מנהיגות  על 

בית הספר צריכה לכוון להשגת יעדי המצפן   מאפיינים אלו בקרב בעלי העניין של בית הספר. מנהיגות 

הבית ספרי, להצמחת בעלי עניין פעלנים כמנוע השינוי וההסתגלות המרכזי של בית הספר, ולניהול 

 

 

571 Hargreaves, A., & Fink, D. (2004). The seven principles of sustainable leadership. Educational leadership, 61(7), 

8-13. 

  572( חוכמת המנהיגות, הוצאת כתר2002שארמה רובין )
573 De Smet A., Gagnon C. and Mygatt E. (2021) "Organizing for the future: Nine keys to becoming a future-ready 

company, McKinsey & Company. 
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המשתנה.  -אקו למציאות  הספר  בית  של  ההסתגלות  יכולת  את  המקדם  ותומך  מאפשר  סיסטם 

 :574עמוד בדרישות שלהלן כנגזרת ממטרות אלו ניתן לומר כי מנהיגות בית ספרית צריכה ל

 להצמיח מנהיגות לומדת ומטפחת בקרב כל בעלי העניין של בית הספר, לרבות התלמידים   ●

 לוודא כי פעולות בית הספר תואמות את חזונו, מטרותיו וערכיו ●

 אקטיביים ויצירתיים-להיות סוכנת שינוי פרו ●

 לשים דגש על קידום למידה ארגונית, שינוי וחדשנות  ●

 התומכת בהיווצרות אמון, דיאלוג מקצועי, שיתופי פעולה ושיתוף בידע לעצב סביבה  ●

 לקדם שיתופי פעולה עם בתי ספר אחרים, עם הורים, קהילה ועוד   ●

  לספק חינוך כולל והוגן לתלמידים בהיבטים של שלומות ולמידה  ●

 

 רכיב החיבוריות      3.8.4

   חיבוריות בארגון חינוך מורכב מסתגל

רכיב החיבוריות מתייחס לכל סוגי החיבורים והקישורים שארגון חינוך מנהל כדי לעצב עתיד חינוכי 

רצוי במציאות מורכבת ומשתנה. גישת המערכות, הרואה בארגון החינוך מערכת מורכבת מסתגלת, 

 שמה דגש על אפיון רכיבי המערכת, סביבתה החיצונית, וקשרי הגומלין המתקיימים בין רכיבי  

  ,576, 575577מערכת ובין המערכת לסביבתה.ה 

יותר של שותפים   רחבה  אקולוגית  ומייצר ערך במסגרת מערכת  פועל  מורכב מסתגל  חינוך  ארגון 

חיצוניים, התורמים גם הם ידע וכישורים ליצירת הערך הארגונית. הארגון רואה בשותפים חיצוניים 

יחסים בעלות   עימם מערכות  ומנהל  ותלות הרחבה של עצמו  אמון  על  נזילים, המבוססות  גבולות 

הדדית, המביאות לידי ביטוי את היתרון היחסי כל השותפים. טיפוח שותפויות לטווח הארוך מסייע 

 578לשותפים להתמודד יחדיו עם התנודתיות של המציאות המשתנה. 

ונות, מקורות מידע  החיבוריות בארגון חינוך יכולה להתקיים בין אנשים, קבוצות, גופים, תהליכים, רעי

)משרד   והגלובלית  המקומית  החיצונית,  בסביבה  שלו  העניין  בעלי  ועם  החינוך  ארגון  בתוך  וידע 

מוסדות השכלה   פורמאלי,  בלתי  חינוך  ארגוני  קהילה מקומית,  הורים,  החינוך, הרשות המקומית, 

 

 

574  Stoll, L., & Kools, M. (2016). What makes a school a learning organisation: A guide for policy makers, school 

leaders and teachers. 
575 Banathy, B. H., & Jenlink, P. M. (2013). Systems inquiry and its application in education. In Handbook of 
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חה ובריאות ועוד(.  גבוהה, בתי ספר אחרים, חברות עסקיות, ארגוני מגזר שלישי, צבא, שירותי רוו

 ארגון חינוך עשוי להגדיר פונקציה ארגונית ייעודית לייזום ולניהול שותפויות. 

 579דרכים ליישום חיבוריות בבית ספר 

 בית ספר יכול ליישם חיבוריות בדרכים הבאות: 

 סריקת הסביבה החיצונית שלו כדי להגיב באפקטיביות וביעילות לאתגרים ולהזדמנויות ●

 ת פתוחה, המקבלת בברכה שיתופי פעולה חיצוניים פוטנציאלייםהתנהלות כמערכ ●

 קיום שותפויות המבוססות על מערכות יחסים שוויוניות והזדמנויות ללמידה הדדית ●

 פורמליות וקהילות ידע ועשייה -ניהול מנגנוני שיתופיות, כגון רשתות חברתיות פורמאליות ואי ●

 הפנימיים והחיצוניים שלו  ניהול מנגנוני ניהול והפצת ידע לבעלי העניין ●

טיפוח שיח לצורך התמודדות עם אתגרים משותפים בקבוצות משתתפים הטרוגניות המייצגות  ●

 מגוון בעלי עניין של בית הספר  

 עידוד הורים וקהילה לתרום כפי יכולתם לתהליכי החינוך והארגון של בית הספר  ●

באופן ישיר או באמצעות רשתות   שיתופי פעולה לשם שיתוף בידע ובלמידה עם בתי ספר אחרים  ●

 בתי ספר   

 שיתוף פעולה עם מוסדות להשכלה גבוהה, צה"ל, עסקים, ארגונים ציבוריים ומגזר שלישי   ●

 שימוש בטכנולוגיות תקשוב לתמיכה בתקשורת, לחילופי ידע ולשיתוף פעולה עם הסביבה  ●

 מרכיב תוכניות הלימודים    3.8.5

   חינוך מורכב מסתגלתוכנית הלימודים בארגון 

תוכנית הלימודים בארגון חינוך מורכב מסתגל צריכה להיות מותאמת למצפן הארגוני שנקבע על ידי  

וערכים,  גישות  מיומנויות,  )ידע,  הלימודים  תוכני  הלמידה,  מטרות  של  בהיבטים  הארגון  הנהלת 

חשוב מאוד שמדיניות   כשירויות( ועקרונות הפעולה המתייחסים לדרכי הלמידה, ההוראה וההערכה.

ההערכה תותאם גם היא למצפן הארגוני שנקבע כדי שתוכל לשקף ולהביא לידי ביטוי את היעדים 

 המוצהרים של ארגון החינוך.

העדכון המתמיד של המצפן הארגוני, לאור האתגרים וההזדמנויות הנגזרים מהמציאות המשתנה,  

עדכן את תוכניות הלימודים בתדירות גבוהה ביותר מחייב דינמיות וגמישות בתוכניות הלימודים. יש ל

כך שיתאימו  לאתגרי והזדמנויות המציאות המשתנה. כמו כן, על תוכניות הלימודים להיות גמישות  

 ומותאמות למאפייני בעלי העניין השונים, כולל תוכניות לימודים המותאמות אישית לתלמיד.   
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   מסתגלתוכנית לימודים בבית ספר מורכב 

בית ספר מורכב מסתגל הוא ארגון פעלן גם בתחום הפדגוגי. בית הספר יוזם ומבצע פיתוח פדגוגי 

המותאמים   אישיות,  לימודים  ותוכניות  שיעור  מערכי  הוראה,  יחידות  חינוכיות,  יוזמות  של  עצמאי 

האקו ספרי.  הבית  המצפן  יעדי  ולקידום  המקומי  ב-להקשר  לתמוך  צריך  ספרי  הבית  בעלי סיסטם 

העניין העוסקים בפיתוח הפדגוגי בבית הספר על ידי מתן תוכניות לימודים ויחידות הוראה פתוחות, 

וליווי  הדרכה  כלים,  זמן,  משאבים,  אספקת  ובאמצעות  להתאמות,  וניתנות  לשינויים  גמישות 

 שיאפשרו את הפיתוח הפדגוגי העצמאי של בית הספר.  

 מרכיב המבנה הארגוני    3.8.6

   מבנה ארגוני של ארגון חינוך מורכב מסתגלדגשים ב

ארגון חינוך מורכב מסתגל שם דגש על השטחת המבנה הארגוני, כלומר צמצום רמות ההיררכיה  

"מיקרו של  פעילות  מעודד  הוא  הביניים.  ברמות  והתמקדות  עצמאיים  -בארגון  צוותים   -ארגונים" 

המשתפים פעולה ברשתות של    -הדדית    קטנים וגמישים הנוצרים בהתארגנות עצמית על ידי בחירה

כישורים  רחב של  מגוון  מייצגים  אלה  צוותים  את מטרות הארגון.  כדי להשיג  ואנשים  פלטפורמות 

מעצבים  מתפרקים,  יוצרים,  הם  מהיר.  באופן  לפעול  ויכולים  הם  לגמישותם,  והודות  והתמחויות, 

 .580ת חדשותומתנסים, לומדים לקחים, עושים ומתקנים טעויות ומנסים גישו

ארגוניות   התנהלות  תבניות  לקידום  ארגוניים  מנגנוניים  יכלול  מסתגל  מורכב  חינוך  ארגון  בנוסף, 

פונקציות  מגוון  הארגוני  המבנה  מידע.  טכנולוגיות  ידי  על  הנתמכות  וגמישות,  אופקיות  מבוזרות, 

באקו הפע-הכלולות  ולתיאום  למיקוד  פונקציות  הפעולה.  דפוסי  את  המקדמות  של  סיסטם  ילות 

עם  להתמודדות  פונקציות  פעולה;  שיתופי  לקידום  ופונקציות  ותכנון  מטה  פונקציות  כגון  הארגון, 

חיישנות  עתיד,  חשיבת  מו"פ,  פונקציות  כגון  החיצונית  המציאות  של  והמורכבות  הדינאמיקה 

האקו מרכיבי  ועדכון  יצירת  על  האחראיות  ופונקציות  פונקציו-ותקשורת;  כגון  הארגוני  ת  סיסטם 

 תקשוב, הדרכה, אסדרה, תקציב ועוד. 

 רכיב ההון האנושי     3.8.7 

   פיתוח ההון האנושי ארגון חינוך מורכב מסתגל 

ארגון חינוך מורכב מסתגל מתבסס על כל רמות ההון האנושי שלו כמנוע השינוי הארגוני, ולכן ההון 

למידה מתמשכת לאורך    האנושי הוא המשאב החשוב ביותר יותר עבורו. על הארגון לעודד ולטפח

החיים בקרב עובדיו כדי לפתח אצלם יכולת להסתגל ולהמציא את עצמם מחדש כל העת. הארגון  

עובדיו  בקרב  המפתח  לומד  ארגון  הוא  המסתגל  ופתיחות   סקרנות ,  צמיחה  של  רוח  הלך המורכב 

לניסויים במצב כישלון הם מובילים לשיפור אישי מואץ. כדי לעשות כן, הוא יפתח עבור עובדיו מסעות 
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והמתקיימים   אישיים,  ותכנים  ארגוניים  תכנים  המכילים    פיזיות  והתנסות   למידה  בסביבות למידה 

 .ווירטואליות

פיתוח ההון האנושי בארגון חינוך מורכב מסתגל יתמקד בפיתוח היכולת של בעלי העניין השונים 

האקו ברכיבי  הסתייעות  תוך  הארגוני  המצפן  יעדי  להשגת  ופעלני  אוטונומי  באופן  סיסטם  -לפעול 

גזרת ממטרה זו, על מאמצי פיתוח ההון האנושי להתמקד בהכרה ובהטמעה של המצפן  הארגוני. כנ 

הארגוני בקרב בעלי העניין, ובפיתוח יכולות וכשירויות המאפשרות להם לפעול באופן פעלני, יצירתי, 

מטרה   הארגוני.  המצפן  יעדי  להשגת  ופדגוגיות  ארגוניות  דרכים  מגוון  לפתח  כדי  ושיתופי  חדשני 

של האקו  נוספת  ברכיבי  להסתייע  כיצד  העניין  בעלי  את  ללמד  היא  האנושי  ההון  סיסטם  -פיתוח 

 הארגוני כדי לקדם את פעילותם זו.  

כישוריהם  את  מיטבי  באופן  ביטוי  לידי  להביא  בו  לעובדים  לאפשר  מסתגל  מורכב  חינוך  ארגון  על 

ול הארגון לייצר מערכת  ושאיפותיהם באופן המשרת את השגת יעדי הארגון. כדי להשיג יעד זה, יכ

אקולוגית ארגונית, מבוססת פלטפורמות טכנולוגיות, המאפשרת התאמה ושיבוץ של עובדים בעלי  

 כישורים ושאיפות למשימות ארגוניות. 

מובילים   כישרונות  ומבעלי  מפתח  מתפקידי  רבות  מושפע  מסתגל  מורכב  חינוך  ארגון  בנוסף, 

להתמקד   הארגון  על  זה  בהקשר  אנחנו )טאלנטים(.  טאלנטים  סוגי  לאילו  ליבה:  שאלות  בשלוש 

וכיצד נוכל לנהל אותם באופן האפקטיבי ביותר? על מנהיגי   כיצד נוכל לגייס ולשמר אותם? זקוקים?

הארגון להכיר ולהגדיר את תפקידי המפתח, לשבץ בהם טאלנטים ראויים מתוך הארגון ומחוצה לו,  

שאינם יכולים לספק ערך רב לארגון. בנוסף, עליהם   ולוודא שאינם "מבזבזים" טאלנטים בתפקידים 

 .581להשקיע ביצירת חווית עבודה אטרקטיבית שתשמר ותעצים את הטאלנטים בארגון 

   פיתוח ההון האנושי בבית ספר מורכב מסתגל

בבית ספר מורכב מסתגל, המושתת על התארגנויות של בעלי עניין פעלנים כמנוע שינוי, ההשקעה 

בטיפוח ההון האנושי היא חיונית ואף קריטית. על בעלי העניין של בית הספר להכיר, להבין וליישם 

ה  בית הספר כארגון מורכב מסתגל, ולכן נדרשת תמיכה בפיתוח מקצועי לכלל סגל ההורא  תפיסת את  

 :582ולבעלי עניין נוספים בהיבטים הבאים

 הפיתוח המקצועי עוסק בלמידה של התלמידים.  ●

 הפיתוח המקצועי עוסק ברכישת היכולת לפעול בסביבת בית ספר מורכב מסתגל. ●

כגון   ● משתנה,  במציאות  פעלנית  להתנהלות  מיומנויות  בפיתוח  מתמקד  המקצועי  הפיתוח 

 וכדומה. יצירתיות, חדשנות, חשיבת עתיד, חוסן 

 הפיתוח המקצועי משלב למידה תוך כדי עבודה ולמידה חיצונית לשם התמחויות.  ●
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 חברי סגל ההוראה שותפים בהגדרת המטרות וסדרי העדיפויות של הפיתוח המקצועי.  ●

 תרבות בית הספר מקדמת פיתוח המקצועי ותומכת בו.   ●

 כל סגל ההוראה עוסק בפיתוח מקצועי באופן מתמיד. ●

 הוראה חדשים זוכים לתמיכה בהדרכה ובחונכות. אנשי סגל  ●

 הפיתוח המקצועי מבוסס על הערכה ומשוב. ●

 זמן ומשאבים ייחודיים מוקצים לתמיכה בפיתוח המקצועי.  ●

 רכיב התשתיות הפיזיות והטכנולוגיות    3.8.8

ותומכות   המשתנה  למציאות  הארגון  של  ההסתגלות  את  מאפשרות  וטכנולוגיות  פיזיות  תשתיות 

לת ההסתגלות שלו ובהשגת יעדי המצפן הארגוני. תשתיות אלו צריכות לתמוך בבנייה ובהנגשה  ביכו

של  התקין  ובתפקוד  החינוך  ארגון  של  העניין  בעלי  של  הפעולה  בדפוסי  וגם  הארגוני,  המצפן  של 

 סיסטם הארגוני. - מרכיבי האקו

ת המצפן הארגוני, ובכללם  כך למשל, תשתיות טכנולוגיות נדרשות לתמוך בתהליכים הקשורים לבניי

וגם בתהליכי הנגשת המצפן הארגוני לכלל עובדי הארגון.  וסריקת אופקים,  תהליכי חשיבת עתיד 

המאפשרות   פלטפורמות  לכלול  יכולה  בארגון  העניין  בעלי  של  פעולה  בדפוסי  טכנולוגיות  תמיכת 

חיבור בין בעלי עניין   ארגוני המאפשרות -התארגנות עצמית לשיתופי פעולה; פלטפורמות שוק פנים 

והפיכתם   מקומיים  דפוסים  זיהוי  בתהליכי  לתמיכה  שטח  חיישנות  מערכת  ארגוניים;  לאתגרים 

- לדפוסים ארגוניים כוללים, סביבות טכנולוגיות להתנסות וניסוי ועוד. אשר לתמיכה במרכיבי האקו

לת החלטות מבוססות סיסטם הארגוני, לשם כך יש צורך בתמיכה טכנולוגית לקביעת מדיניות ולקב

ידע, בתקשורת עם כל  ניהול והפצת  נתונים, בפלטפורמות לניהול מרכיבי ההון האנושי, בתהליכי 

 בעלי העניין ועוד.      

 רכיב התרבות הארגונית   3.8.9

   תרבות של ארגון חינוך מורכב מסתגל

הרגולציה הפחתת  על  דגש  שמה  מסתגל  מורכב  חינוך  ארגון  של  ארגונית  תוך    תרבות  בארגון, 

התבססות על מספר מועט של כללים פשוטים לניהול הארגון. תרבות זו מעודדת את התפיסה שלפיה 

בעלי עניין אוטונומיים ויזמיים הם מנוע השינוי של ארגון החינוך, ולכן יש לעודדם ולטפח בקרבם את 

נ  זו  בתרבות  ארגונית.  וזמישות  עתיד  חשיבת  יזמות,  חדשנות,  לייצר  לגיטימציה היכולת  יתנת 

ואוטונומיה ליישום המצפן הארגוני על ידי בעלי העניין במגוון דרכים ייחודיות, תוך יצירה עצמאית של 

שיתופי פעולה בין בעלי העניין. הארגון עובר מתרבות של פיקוח על בעלי העניין לתרבות של טיפוח 

מנהלים משמשים כמנטורים,  בעלי העניין ושל יצירת תנאים מאפשרים לפעילותם היזמית בעוד ה

מאמנים ויועצים. התרבות הארגונית שמה דגש על הימצאות הארגון במצב של מתח מתמיד בין סדר 

מתמדת,  -לאי ויזמות  לחדשנות  תמריץ  העניין  בעלי  אצל  המייצר  מתח  סוג של  הכאוס(,  )סף  סדר 

כרוכות   הן  אם  גם  מגוונות,  להתנסויות  ולסובלנות  לפתיחות  תורם  פעם  ובמקביל  מדי  בכישלונות 

 בפעם.  
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   תרבות ארגונית של בית ספר מורכב מסתגל

 :583תרבות בית ספר כארגון מורכב מסתגל באה לידי ביטוי באיכויות הבאות 

 היא מעודדת את בעלי העניין לפנות זה אל זה לשם התייעצות  ●

 תומכת ומעודדת התארגנות עצמית של בעלי העניין ליזמות שיתופית ●

 אמון וכבוד הדדי הם ערכי ליבה  ●

 מעודדת את בעלי העניין להתנסות תוך כדי נטילת סיכונים מחושבים ●

 מעודדת חקר התומך בלמידה, בהתנסות, בשינוי ובחדשנות ●

 שמה דגש על פתיחות המאפשרת לעשות דברים באופן שונה  ●

  בעיות וטעויות נתפסות בתרבות זו כהזדמנויות ללמידה.  ●

 

 ירותים   רכיב הש  3.8.10

   תמהיל שירותים בארגון חינוך מורכב מסתגל

ארגון חינוך מורכב מסתגל עושה שימוש בתמהיל שירותים שחלקם מסופקים על ידי הארגון עצמו  

יכול לצרוך שירותי   וחלקם מסופקים על ידי הארגונים שאליהם הוא משתייך. כך למשל, בית ספר 

דינמית  ואסדרה  מו"פ  תורת  לימודים,  ושירותי   תוכנית  מהמחוז  וליווי  הדרכה  שירותי  מטה,  מגופי 

את   לספק  יכולים  החינוך  במערכת  חינוך  ארגוני  המקומית.  מהרשות  יישוביות  למידה  סביבות 

 השירותים הבאים:

 שירותי מידע וידע ארגוניים   ●

 שירותים המייצרים תמונת מצב עדכנית של מגמות במציאות המשתנה  ●

 שירות הכולל מאגרי דוגמאות ליוזמות חינוכיות ופרקטיקות למידה, הוראה והערכה    ●

 שירותי הדרכה המסופקים על מערך הפסגות וגורמי הדרכה במערכת החינוך    ●

 שירותי ליווי והטמעת יוזמות   ●

 שירותי אסדרה דינמית של רגולציה תומכת יוזמות   ●

 שיבת עתיד, חיישנות ועודשירותי מתודולוגיות בתחום המו"פ, החדשנות, ח ●

 שירותים טכנולוגיים  ●

 שירותים התומכים בשלומות של צוותי ההוראה  ●

 

  

 

 

583 Stoll, L., & Kools, M. (2016). What makes a school a learning organization: A guide for policy makers, school 

leaders and teachers. 



 

 

312 

 

 

 מערך המו"פ

 המינהל הפדגוגי

 משרד החינוך

 

 פדגוגיה מוטת עתיד במציאות המשתנה|  4ספר 

   בית ספריים-שירותים פנים

בית הספר המורכב מסתגל יספק לבעלי העניין שלו שירותים המסייעים להם בפעילותם הפעלנית   

 :584והיזמית והתומכים בתהליכי למידה ושיפור ארגוניים כגון אלה

 הפעולה הבית ספרית ועדכונה בהתאם לצורך   תפיסת שירות הערכה של  ●

 עדכונה באופן קבוע שירות ניהול תוכנית פיתוח בית ספרית המבוססת על נתונים ו ●

 שירות דוגמאות של פרקטיקות למידה, הוראה, הערכה וארגון בית ספריות  ●

 שירות תמיכה במו"פ בית ספרי פדגוגי וארגוני עבור בעלי העניין בבית הספר ●

 שירותי קהילות ידע ועשייה ורשתות חברתיות בית ספריות ●

 רגוניותשירות הערכת התקדמות ורמת ההשפעה של יוזמות פדגוגיות וא ●

 שירות פיתוח מקצועי של סגל ההוראה לעבודת צוות שיתופית ולהערכה צוותית עצמית ●

  שירות הערכת הפיתוח המקצועי של צוות ההוראה  ●

 

 רכיב המשאבים   3.8.11

ולנהל את שלושת עמודי   כדי להקים  ומשאבים  נדרש להשקיע תקציב  ארגון חינוך מורכב מסתגל 

סיסטם ארגוני תומך  -התווך שעליהם הוא עומד: מצפן ארגוני, בעלי העניין אוטונומיים ופעלנים ואקו

הקמת  הדורש  פרויקט  הוא  מסתגל  מורכב  חינוך  לארגון  מסורתי  חינוך  מארגון  המעבר  ומאפשר. 

בנוסף, תשתי  חדשים.  התנהלות  דפוסי  והטמעת  האנושי  ההון  של  מרכזיות, הכשרה  ארגוניות  ות 

נדרשת השקעה של תקציב ומשאבים בהתנהלות השוטפת של ארגון חינוך מורכב מסתגל, הנמצא  

להקמה   הנדרשים  המשאבים  את  להקצות  צריכה  החינוך  מערכת  מתמיד.  ושיפור  שינוי  בתהליך 

החינוך המורכבים מסתגלים הפועלים בה, ולאפשר להם אוטונומיה בניצול    ולתפעול שוטף של ארגוני

 משאבים אלו לקידום התפתחותם הייחודית. 

 ארגון חינוך מורכב מסתגל  תפיסתיישום    3.9

התפיסה ● ליישום  רב  מהלך  במהלך  להתבצע  יכול  חינוך  וספירלי, -בארגון  הדרגתי  שנתי, 

 המתאים לארגון מבחינת קצב ההתקדמות ומיקודה. 

הוא כלי לאבחון עצמי של רמת היישום הנוכחית    לארגון חינוך מורכב מסתגל  מודל הבשלות ●

 של התפיסה בארגון החינוך ולבחירת צעדי התקדמות הדרגתיים ליישומה.  

יוזמה   ● מסתגל  תבנית  מורכב  חינוך  ארגון  ההתקדמות    לעיצוב  צעדי  את  לתכנן  כלי  הוא 

 ארגון חינוך מורכב מסתגל  תפיסת שנבחרו כפרויקט ליישם את 

קיימות כבר בארגונים ובמוסדות    ארגון חינוך מורכב מסתגל  תפיסת דוגמאות ליישום מרכיבי    ●

 חינוך במערכת החינוך.  

 

 

584 Stoll, L., & Kools, M. (2016). What makes a school a learning organization: A guide for policy makers, school 

leaders and teachers. 



 

 

313 

 

 

 מערך המו"פ

 המינהל הפדגוגי

 משרד החינוך

 

 פדגוגיה מוטת עתיד במציאות המשתנה|  4ספר 

 

 חינוך מורכב מסתגל  ארגון  תפיסתיישום הדרגתי של  3.9.1

ארגון חינוך מורכב מסתגל בארגוני חינוך הוא מהלך אסטרטגי, רחב היקף וארוך טווח,    תפיסת יישום 

שנתית  -שבו משתתפים כלל בעלי העניין בארגון החינוך. על ארגון החינוך להגדיר תוכנית עבודה רב

בארגון.   שלה  היישום  והיקף  התכולה  מבחינת  התפיסה  יישום  הרבלהשלמת  שנתית -התוכנית 

גרסה   ותוטמע  תפותח  מהן  אחת  שבכל  שנתיות,  תוכניות  של  במחזורים  ספיראלי  באופן  תפותח 

מצטברת של התפיסה, הכוללת מרכיבים של חקר המציאות המשתנה, המצפן הארגוני, בעלי העניין 

שנתית  -ב(. במהלך ביצוע התוכנית הר84תרשים  סיסטם הארגוני )-האוטונומיים והפעלנים, והאקו

 יושקעו משאבים ביצירתן של מודעות, עמדה חיובית ומוכנות ליישום של הגורמים בארגון החינוך.

 

 585מהלך יישום מדורג וספיראלי 84תרשים 

 מודל בשלות לארגון חינוך מורכב מסתגל   3.9.2

את   ליישם  המעוניין  חינוך  הבשלות    תפיסת ארגון  במודל  להיעזר  יכול  מסתגל  מורכב  חינוך  ארגון 

 לארגון חינוך מורכב מסתגל. מודל הבשלות הוא כלי היכול לסייע לארגון החינוך בשני היבטים:

 אבחון רמת היישום הנוכחית של התפיסה בארגון החינוך   ●

 תכנון של הקצב ומיקוד ההתקדמות של ארגון החינוך ביישום התפיסה   ●

ארגון חינוך מורכב מסתגל:    תפיסת ת מתייחס לכל ארבעת המרכיבים המרכזיים של  מודל הבשלו

מרכיב המציאות המורכבת והמשתנה, מרכיב המצפן הארגוני, מרכיב בעלי עניין פעלנים ואוטונומיים 

סיסטם הארגוני. עבור כל אחד מהמרכיבים האלה מוצגות פעולות שלאורן ניתן לבחון  -ומרכיב האקו

ת הארגון ביישום המרכיבים. כל פעולה יכולה להימצא באחת משלוש רמות בשלות את רמת בשלו

 בארגון החינוך:  

 הפעולה אינה מיושמת כמעט או כלל לא  -לא מיושם  .1

 

 

585 https://www.methoda.cloud/content/pages/kit_rad/h_guide-map.asp / 
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 הפעולה מיושמת חלקית מבחינת התכנים, ההיקף או לאורך זמן.  -מיושם חלקית  .2

היקף היישום ולאורך הפעולה מיושמת בשלמות בהיבטי התוכן,    -מיושם בשלמות   .3

 זמן. 

 טבלה פירוט המרכיבים של מודל ארגון חינוך מורכב מסתגל והפעולות הנדרשות בכל מרכיב מוצג ב

. על ארגון החינוך המבצע הערכה עצמית לפי מודל הבשלות, לדרג עבור כל מרכיב  3.11.1בנספח  

ורת ההסברים המנמקת  את רמת הבשלות של הפעולות באותו המרכיב. בנוסף, הוא יכול לרשום בש 

 את דירוג המרכיב, הערות והסברים מילוליים לדירוג על סמך הפעולות. 

צוות ארגוני משולב של מגוון בעלי עניין בארגון יכול להעריך את מידת היישום של הפעולות בכל אחד 

מומלץ  בארגון.  בשלות  רמת  פרופיל  לייצר  כדי  מסתגל,  המורכב  החינוך  ארגון  מרכיבי  מארבעת 

פעילות האבחון העצמי תבוצע על ידי צוות הטרוגני של ארגון החינוך עצמו שיגדיר ויפרט באופן ש

שיתופי את הדירוגים ואת ההסברים וההנמקות עבורם. על בסיס האבחון העצמי יכול הצוות הארגוני 

המרכיבים  תמהיל  הראשון.  בצעד  שלב  להתקדם  ירצה  הוא  ופעולות  מרכיבים  באילו  להחליט 

ות שנבחרו לייצג צעד ההתקדמות מסוים, יכול להיות בסיס לתכנון יוזמה לקידום מרכיבי ארגון  והפעול

 חינוך מורכב מסתגל בארגון.  

 יוזמה ליישום מרכיבי ארגון חינוך מורכב מסתגל     3.9.3

ארגון חינוך מורכב מסתגל בארגוני חינוך יתבצע בדרך כלל כסדרה הדרגתית של    תפיסת קידום של  

מורכב    יוזמות  חינוך  ארגון  מודל  של  מסוימים  מרכיבים  תמהיל  ביישום  מתמקדת  מהן  אחת  שכל 

מסתגל. כל יוזמה כזו תתנהל כפרויקט שיש להגדיר עבורו יעדים, תכולת עבודה, תשתיות טכנולוגיות,  

 תוכנית מימוש והקצאת משאבים.  

כלי עזר המאפשר לארגוני חינוך לתכנן את היוזמה כפרויקט ולהיערך לביצועה מתוך הבנה, הסכמה  

ליישום  מרכיבי ארגון חינוך    תבנית יוזמה והערכות של ההנהלה ובעלי העניין של ארגון החינוך, הוא  

קיום  מורכב מסתגל. התבנית מחייבת התייחסות לכל מרכיבי הפרויקט שצוינו והיא מהווה בסיס ל

תפקידים  לחלוקת  חלופות,  ולאיתור  פתוחות  לליבון שאלות  שיוקדשו  העניין,  בעלי  כלל  בין  דיונים 

ולהקצאת משאבים, עד למצב שבו ניתן לקבל החלטה על אישור היוזמה והנעת הפרויקט למימושה. 

 .3.11.2תבנית היוזמה מופיעה בנספח 

  



 

 

315 

 

 

 מערך המו"פ

 המינהל הפדגוגי

 משרד החינוך

 

 פדגוגיה מוטת עתיד במציאות המשתנה|  4ספר 

 ב מסתגל  ארגון חינוך מורכ תפיסתדוגמאות ליישומי   3.9.4

וניסוי של   ארגון חינוך מורכב    תפיסת בשנת תשפ"א מערך המו"פ הוביל וביצע שני מהלכי פיתוח 

מסתגל בשיתוף עם בעלי עניין בשטח הניסויי של מערך המו"פ. מהלך אחד עסק בעיצוב ובבנייה של 

הלך השני ארגון חינוך מורכב מסתגל, ואילו המ  תפיסת מודלים חדשניים של ארגוני חינוך מבוססי  

ארגון חינוך מורכב מסתגל ב עשרות מוסדות    תפיסת עסק בישום בפועל של מרכיבים נבחרים של  

חינוך נבחרים. להלן תיאור קצר של שני המהלכים, הכולל גם קישורים למאגרי היישומים שפותחו 

 במסגרתם. 

 ארגון חינוך מורכב מסתגל תפיסת דוגמאות למודלים חדשניים מבוססי 

כגון  - ם תש"פבמהלך השני  חינוך  גופי מו"פ של רשתות  תשפ"א מערך המו"פ מהלך משותף עם 

ברנקו אמי"ת,  מבוססי  -אורט,  חינוך  ארגוני  של  חדשניים  מודלים  ובניית  עיצוב  לשם  ואחרים,  וייס 

 ארגון מורכב מסתגל. המהלך כלל שני שלבים מרכזיים:  תפיסת 

המודלים  ● עיצוב  גופי    -  שלב  נחשפו  זה  מהלך  החברים במסגרת  מובילים,  חינוכיים  מו"פ 

ארגון חינוך מורכב מסתגל. על בסיס    תפיסת בפדרציה של גופי המו"פ החינוכיים בישראל, ל

חשיפה זו פיתחו צוותים המורכבים מנציגי גופי מו"פ אלו, בתהליך מתודולוגי סדור ומואץ 

ארג של  מודלים  של  עיצובים  מספר  החינוך,  משרד  של  המו"פ  מערך  חינוך ובהנחיית  וני 

 ארגון חינוך מורכב מסתגל.  תפיסת חדשניים, המבוססים על  

שבמסגרתה הובילו    Mega-Lab  -בשלב זה הוקמה מעבדת ה  -  שלב בנייה וניסוי של המודלים  ●

וייס ואחרות, תהליך -גופי מו"פ של רשתות חינוך, כגון רשת עמל, רשת אמי"ת, רשת ברנקו

, שעוצבו בשלב הקודם, וניסוי המודלים במספר בתי בניית מודלים של ארגוני חינוך חדשניים 

  ספר של הרשת. 

 לאב -אתר המגהתיאורי המודלים של ארגוני חינוך מורכבים מסתגלים שפותחו מופיעים ב 

 דוגמאות ליישום רכיבי ארגון חינוך מורכב מסתגל במוסדות חינוך

מורכב   ארגון  רכיבי  יישום  תהליך של  בוצע  נבחרים בכבמהלך שנת תשפ"א  מוסדות   40-מסתגל 

חינוך, במסגרת מסלול אתגרים של רשת מחוללי חדשנות של מערך המו"פ. בתהליך נכללו השלבים 

 הבאים:

 ארגון חינוך מורכב מסתגל ולמודל הבשלות המלווה אותה תפיסת חשיפת מוסדות החינוך ל ●

 בחירת רכיב ספציפי בתפיסה ליישום בכל מוסד חינוך  ●

 ויישום של הרכיב שנבחר במוסד החינוך, בליווי מערך המו"פתהליך פיתוח  ●

מחוללי  ● רשת  לאתר  החינוך,  במוסדות  שפותחו  הרכיבים  את  המתארים  תוצרים  העלאת 

 החדשנות

 

 אתר רשת מחוללי החדשנותתיאורי יישומי ארגון חינוך מורכב מסתגל במוסדות החינוך מופיעים ב 

 כלים ומחוונים מופיעים בנספחים. 



 

 

316 

 

 

 מערך המו"פ

 המינהל הפדגוגי

 משרד החינוך

 

 פדגוגיה מוטת עתיד במציאות המשתנה|  4ספר 

 מודל הפמ"ע )פדגוגיה מוטת עתיד(  | 4פרק 

 4.0  רקע למהדורת פדגוגיה מוטת עתיד 4.1

 פדגוגיה מוטת עתיד  תפיסתההיסטוריה של בניית    4.1.1

תפקידו של כל דור הוא להכשיר את הדור הבא לקראת העתיד. אולם המציאות המורכבת והמשתנה  

הסביבה שבה פועלים יחידים וארגונים    באופן מואץ מעמידה בפני מערכת החינוך אתגרים מורכבים.

הופכת לדינמית וסוערת כאשר תמורות דרמטיות בתחומי החברה, הטכנולוגיה, הכלכלה, הסביבה 

והפוליטיקה, מתרחשות בקצב הולך וגובר. האתגר הניצב בפני מערכת החינוך הוא מתן חינוך רלוונטי 

החיים במס בכל ממדי  ולתרום  את התלמידים לשגשג  ובלתי  המכשיר  גרת מציאות עתידית שונה 

 מוכרת שבה תשובות העבר אינן מספקות בהכרח מענה לשאלות העתיד.  

יזמות,  עתיד,  חשיבת  כגון  פעולה,  ודפוסי  יכולות  וליישם  לפתח  נדרשת  בישראל  החינוך  מערכת 

נדרשת  ומשתנה.  רצוי במסגרת של מציאות מורכבת  וזמישות, שיאפשרו לה לעצב לעצמה עתיד 

ה חינוכית הולמת, שתתרום להתמודדות אפקטיבית עם הזדמנויות ואתגרים חינוכיים הנגזרים תפיס

ממאפייני המציאות החדשה וממגמות השינוי המתרחשות בה. תפיסה זו תאפשר למערכת החינוך  

אי תנודתית,  בסביבה  לשגשג  ללומדים  ותסייע  המשתנה  למציאות  דינמי  באופן  עצמה  - להתאים 

 מומה המאפיינת את כל ממדי החיים.  ודאית, מורכבת וע

פדגוגיה מוטת עתיד )פמ"ע(    תפיסת כמענה לאתגר זה פיתחה מחלקת המחקר של אגף מו"פ את  

כמודל לעיצוב חינוך רלוונטי במציאות מורכבת ומשתנה. פיתוח המודל החל בשנת תשע"ו, ומאז הוא  

בארבע המהדורות שפורסמו עד   עובר תהליך מתמיד של עדכון, העמקה ושיפור, הבאים לידי ביטוי

ויושם בהצלחה במוסדות חינוך השייכים לשטח הניסויי של אגף  נוסה  כה. במהלך השנים המודל 

מו"פ, ובתקופת משבר הקורונה אף תוקפו עקרונותיו, כאשר מוסדות חינוך רבים פעלו לאורם, כדי  

   להתמודד עם האתגרים וההזדמנויות שיצרה המציאות המורכבת והמשתנה.

 4.0דגשי מהדורת פדגוגיה מוטת עתיד    4.1.2

הפדגוגיה מוטת העתיד בהיבטים    תפיסת מעמיקה ומרחיבה את    4.0מהדורת פדגוגיה מוטת עתיד  

 הבאים: 

המודל הגרפי של הפמ"ע   -פדגוגיה מוטת עתיד    תפיסת מודל גרפי חדש, שלם ומדויק יותר של   ●

ייצוג של   עודכן ושופר כדי להנגיש באופן שלם ומדויק יותר את  התפיסה. נוסף למודל הגרפי 

מרכיב המציאות המורכבת והמשתנה, ושונה מיקומו של מרכיב תוכני הלימוד המייצג את רובד 

ה"איך" של   ו  רובדי ה"לשם מה"  בין  יותר  נכונה  יחסים  לייצג מערכת  כדי  ה"מה" של המודל 

 המודל. 

המהדורה משלבת   -  פדגוגיה מוטת עתיד   תפיסת הלאומית ב  הפדגוגיה  תפיסת שילוב מרכיבי   ●

הפדגוגיה הלאומית של מערכת    תפיסת באופן הרמוני את מרכיבי הידע, המיומנויות והערכים של  

החינוך בתוך מודל פדגוגיה מוטת עתיד, כציר המרכזי של רובד ה"מה". מצפן הלמידה של חינוך 

 המדיניות הפדגוגית הלאומית לא התייחסה. תורם מרכיבים נוספים בהיבטים שאליהם  2030
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במהדורה זו עודכנו, הורחבו    -  פדגוגיה מוטת עתיד  הרחבה והעמקה של מרכיבים שונים במודל ●

והועמקו מרכיבים שונים של מודל הפמ"ע, כגון מרכיב המציאות המורכבת והמשתנה, מרכיבי 

תשתיות הפיזיות והטכנולוגיות  השלומות והפעלנות, עקרונות הפרסונליות והתמורתיות, היבט ה

יוזמה חינוכית תואמת  של שדה הפעולה החינוכי, מודל בשלות לפדגוגיה מוטת עתיד ותבנית 

 פמ"ע.  

מונגשת באתר ייעודי חדש   4.0מהדורת פמ"ע    -באתר ייעודי חדש    4.0הנגשת מהדורת פמ"ע   ●

תמונת המציאות של המכון לחקר עתידים במחלקת המחקר של אגף מו"פ. אתר זה יציג את  

המשתנה והעתידית, ובכלל זה מגמות ותרחישים עתידיים עדכניים, מודלים פדגוגיים וארגוניים, 

כגון מודל הפמ"ע ומודל ארגון חינוך מורכב מסתגל, המלצות למערכת החינוך ועוד. האתר יעודכן 

 בשוטף ובזמן אמת, ולא רק בתדירות שנתית, כפי שהיה עד כה.

 4.0השימוש במהדורת פדגוגיה מוטת עתיד אופני  4.1.3

עתיד   מוטת  פדגוגיה  העוסקים    4.0מהדורת  החינוך  במערכת  העניין  בעלי  למגוון  מענה  מספקת 

גופי  כוללים את  אלו  רובדי מערכת החינוך. בעלי עניין  והמעורבים בפעילויות המו"פ החינוכי בכל 

מק ברשויות  החינוך  אגפי  החינוך,  במשרד  והמחוזות  חינוך, המטה  מוסדות  חינוך,  רשתות  ומיות, 

מגזר   ארגוני  עסקי,  מגזר  ארגוני  פדגוגיים,  מבצעים  מורים,  של  מקצועי  ופיתוח  להכשרת  מוסדות 

העניין   בעלי  מגוון  ועוד.  קהילות  הורים,  תלמידים,  מורים,  מנהלים,  מפקחים,  אקדמיה,  שלישי, 

כדי להתמודד עם    4.0פמ"ע    פיסתת במערכת החינוך יכולים לעשות שימוש במרכיבים שונים של  

 האתגרים העומדים בפניהם, בדרכים כגון אלו:  

בעלי העניין יכולים לאמץ את מודל הפמ"ע כמצפן ארגוני   -   אימוץ מודל הפמ"ע כמצפן ארגוני ●

 והפעילות הפדגוגית שלהם.  תפיסות המכוון את ה

נוך יכולים ליישם את  גופי מטה ותכנון במשרד החי  -  יישום המלצות לעיצוב מערכת החינוך ●

 הפמ"ע ולעצב באמצעותם מרכיבים שונים של מערכת החינוך.   תפיסת ההמלצות הנגזרות מ

בעלי העניין של מערכת החינוך יכולים להתעדכן במגמות   -  זיהוי מגמות אתגרים והזדמנויות  ●

ן העתידיות המשפיעות על עולם החינוך, לזהות אתגרים והזדמנויות רלוונטיים הנגזרים מה

 ולכוון את פעילותם בהתאם. 

מתכנני תוכניות לימודים במערכת החינוך יכולים לעשות שימוש   -  עיצוב תוכניות לימודים  ●

לעיצוב  ובעקרונות  ובערכים  בגישות  במיומנויות,  הפמ"ע,  בעקרונות  הנוגעים  בתכנים 

 .4.0תוכניות לימודים, כדי לבנות תוכניות לימודים ויחידות הוראה תואמות פמ"ע  

יכולים לבצע התאמות   -  עיצוב תהליכי חדשנות  ● גופים המקיימים חממות ומאיצים ליזמים 

 .  4.0בתהליכי החממות והמאיצים שלהם כדי לייצר יוזמות תואמות פמ"ע 

יזמים העוסקים בפיתוח יוזמות פדגוגיות יכולים    -  4.0עיצוב יוזמות פדגוגיות תואמות פמ"ע   ●

יוזמות   לפיתוח  יוזמות להשתמש בתבניות  לייצר  כדי  תואמות פמ"ע  ופרקטיקות  חינוכיות 

 תואמות פמ"ע משלהם.  

מתכננים ומורים העוסקים בעיצוב   -  4.0עיצוב יחידות הוראה ומערכי שיעור תואמי פמ"ע   ●

 . 4.0לתכנון מערכי שיעור תואמי פמ"ע  4.0מערכי שיעור יכולים להשתמש במודל הפמ"ע 

 תפיסת כנני סביבות למידה חדשניות יכולים לאמץ את  מת   -  עיצוב סביבות למידה חדשניות  ●

 כמצפן הפדגוגי המכווין תכנון סביבות למידה חדשניות תומכות פדגוגיה.  4.0הפמ"ע 
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חדשניות  ● טכנולוגיות  ויישום  חינוכיות   -  עיצוב  טכנולוגיות  בפיתוח  העוסקים  ויזמים  גופים 

התו טכנולוגיים  פתרונות  ביצירת  מאמציהם  את  למקד  עם יכולים  בהתמודדות  מכים 

הפדגוגיים  ובהיבטים  הפמ"ע  בעקרונות  מהמגמות,  הנגזרים  וההזדמנויות  האתגרים 

 . 4.0פמ"ע   תפיסת והארגוניים של שדה הפעולה החינוכי המוגדרים ב

   4.0. מבט כולל על מודל פדגוגיה מוטת עתיד 4.2

 רציונל לבניית מודל פדגוגיה מוטת עתיד   4.2.1

הפדגוגיה מוטת העתיד )פמ"ע( משלבת בין הגישה העתידנית, לפיה יש לעצב את מערכת  תפיסת  

כלי    בחינוך  לראות  המבקשת  האוטופית,  הגישה  לבין  העתיד,   לאתגרי  ובהתאמה  בזיקה  החינוך 

מחד גיסא, היא מספקת למערכת החינוך יכולת לעצב את   586לעיצובה של מציאות עתידית ראויה.

גרים ולהזדמנויות של המציאות המשתנה בכל עת. מאידך גיסא, היא שמה  החינוך בהתאמה לאת 

דגש על יכולת בעלי העניין בכלל, והלומדים בפרט, לפתח ולהפגין פעלנות כדי לעצב עתיד רצוי פרטני  

ועתיד רצוי קולקטיבי עבור החברה כולה. התפיסה מכונה "פדגוגיה מוטת עתיד", שכן היא מציעה  

תוך מבט הצופה קדימה אל העתיד. היא מתבססת על תחום חשיבת העתיד, לפעול בהווה, אך מ

ומניחה כי עולם החינוך מושפע עמוקות מהמגמות בתחומים השונים של המציאות החיצונית שבה  

הוא פועל. לאור זאת, היא מדגישה את הצורך בעיצוב מתמיד של עתיד פדגוגי רצוי וישים, וזאת תוך  

ולהזדמ  והחינוכיות המתחוללות במציאות.  התייחסות לאתגרים  נויות, הנגזרים מהמגמות הכלליות 

עיצוב העתיד הרצוי נעשה בהתאם לרצונות ולשאיפות של בעלי העניין במערכת החינוך, ולא כתגובה  

אוטומטית למגמות, אך הוא חייב להתייחס לאתגרים ולהזדמנויות הנגזרים ממגמות אלו, כדי להבטיח  

 ות של התהליך. את הישימות והרלוונטי

מגמה   היא  במציאות משתנה  ורלוונטי  רצוי  חינוכי  עתיד  עיצוב  לשם  עתיד  חשיבת  על  התבססות 

חינוכיות   תפיסות    587588  מתפתחת בעולם החינוך, שהתגברה אף יותר בתקופת משבר הקורונה.

בי ארגונים  ידי  על  פותחו  עתיד  האו"ם,  לאומיים -ןמוטות  האירופי  589כגון   OECD,591- וה  590האיחוד 

ניו הפמ"ע היא חלק ממנה, היא   תפיסת הגישה הרווחת בתחום החינוך, ש  592זילנד. -ומדינות כגון 

שעל החינוך לספק חינוך רלוונטי במציאות משתנה כמענה לאתגרים ולהזדמנויות הנגזרים ממציאות 

 

 

 . 147-154, 9גילוי דעת,  : החינוך בין התכוננות לעתיד לבין יצירתו.2076(. 2016מיכאלי, נ' ) 586
587 Bolstad, R. (2012). Principles for a future-oriented education system. New Zealand Review of Education, 21, 

77-95. 
588 Hsu, L. P. (2020). Visioning the future: Evaluating learning outcomes and impacts of futures-oriented 

education. Journal of Futures Studies, 24(4), 103-116. 
589 Buckler, C., & Creech, H. (2014). Shaping the future we want: UN Decade of Education for Sustainable 

Development; final report. Unesco. 
590 European Political Strategy Centre, 2017. 10 trends transforming education as we know it [cited 28.03.2019]. 

http://ec.europa.eu/epsc/sites/epsc/files/epsc_-10_trends_transforming_education_as_we_know_it.pdf. 
591 Trends Shaping Education, (2019). OECD Publishing, Paris. 
592 Bolstad, R., Gilbert, J., McDowall, S., Bull, A., Boyd, S., & Hipkins, R. (2012). Supporting future-oriented learning 

& teaching—a New Zealand perspective Report to the Ministry of Education. New Zealand. 
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ברה זו, וכדי לפתח לומדים פעלנים בעלי יכולת ומוטיבציה לעצב את עתידם האישי ואת עתיד הח

חיים. הם  בצורך   שבה  היא  גם  מכירה  בישראל  החינוך  משרד  של  הלאומית  הפדגוגית  המדיניות 

 .593להתאים את החינוך לעולם של מציאות מורכבת ומשתנה

   4.0מרכיבי מודל פדגוגיה מוטת עתיד   4.2.2

( הוא כלי לעיצוב עתיד חינוכי רצוי ורלוונטי במציאות  85  תרשים )  4.0מודל פדגוגיה מוטת העתיד  

מורכבת ומשתנה. החינוך הרלוונטי מאפשר לפתח אצל הלומד פעלנות המאפשרת לו לעצב ולנהל  

 ( האישית ושלומות החברה בכל ממדי החיים. Well Beingאת השלומות )

העניין ברב בעלי  כלל  ידי  על  ליישום  מתאים  כלומר  הוא פרקטלי,  דים השונים של מערכת המודל 

החינוך. הוא יכול לשמש כמצפן ארגוני עבור ארגוני חינוך, שכן הוא מתייחס באופן שלם, אינטגרטיבי 

ועקבי למרכיבי מצפן ארגוני הכרחיים, כגון המציאות החיצונית, מטרות החינוך )לשם מה(, תוכני 

טגרטיבי מרכיבים שונים המבוססים החינוך )מה( ולדרכי הפעולה בחינוך )איך(. הוא משלב באופן אינ 

 על מודלים מובילים מהעולם וממערכת החינוך בישראל.

מודל הפמ"ע הוא מודל אינטגרטיבי המתבסס על שילוב מודלים קיימים בספרות ליצירת מודל לעיצוב 

עתיד חינוכי רצוי במציאות מורכבת ומשתנה. התפיסה הכללית של מודל הפמ"ע מתבססת על מודל 

הל האירופי, עתיד  האיחוד  נציבות  של  והזדמנויות    594מידה  אתגרים  עם  בהתמודדות  המתמקד 

 הנגזרים מהמציאות המשתנה באמצעות עקרונות פעולה מערכתיים. 

 

 

    ( משרד החינוך2021המדיניות הפדגוגית הלאומית, דמות הבוגר ) 593
594 Redeker, C., Leis, M., Leendertse, M., Punie, Y., Gijsbers, G., Kirschner, P. A., & Hoogveld, B. (2012). The future 

of learning: Preparing for change.  
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 4.0מודל פדגוגיה מוטת עתיד   85תרשים 

 

 הסיפור של פדגוגיה מוטת עתיד על קצה המזלג

חיצונית  ה  -  סביבה  )  21- המאה  ומשתנה  מורכבת  במציאות  מתחוללות  VUCAמאופיינת  (,  שבה 

( החינוך  בתחום  ובכללם  החיים  תחומי  בכל  שינוי  זו STEEPמגמות  ומשתנה  מורכבת  מציאות    .)

החינוך,   מטרות  על  חינוך, המשפיעים  לארגוני  חדשים  והזדמנויות  אתגרים  מתמיד  באופן  מייצרת 

ך, ומחייבת אותם להשקיע בעיצוב עתיד חינוכי רצוי כדי להמשיך ולספק  תוכני החינוך ודרכי החינו

 חינוך רלוונטי.  

מה מסגרת    -  לשם  היא  עתיד  מוטת  במציאות תפיסת פדגוגיה  חינוכי  עתיד  לעיצוב  ותהליכית  ית 

-Coמורכבת ומשתנה. היא רואה את מטרת החינוך כפיתוח היכולת של הלומד להיות אדם פעלן )   

Agency  ו-  Agency ,המעצב והמנהל את השלומות האישית שלו ושל החברה בכל ממדי החיים ,)

 במציאות המורכבת והמשתנה. 

כדי לפתח את היכולת לניהול שלומות, על הלומד לרכוש מגוון של כשירויות ובהן  ידע, מיומנויות,   -  מה

 ערכים וגישות.  
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אצל הלומדים, על ארגוני החינוך ליישם כדי לפתח באופן אפקטיבי ויעיל את הכשירויות הללו    -  איך

שישה עקרונות פעולה לקידום החינוך במציאות מורכבת ומשתנה. יישום עקרונות אלו ישפיע ויעצב 

את פרקטיקות העשייה שיפעילו ארגוני החינוך בהיבטים הפדגוגיים והארגוניים של שדה הפעולה 

ל פעלנות בעלי העניין שלהם, בדגש על החינוכי. התנהלות אפקטיבית של ארגוני חינוך מבוססת ע

תלמידים, מורים ומנהלים, כלומר על יכולתם להגדיר מטרות ולפעול באופן יזום, עצמאי, נחוש ואחראי  

 להשגתן.  

מסגרת    -  יישום  היא  העתיד  מוטת  התאמה  תפיסת פדגוגיה  המאפשרת  פתוחה,  תהליכית  ית 

את לשלכם". בנוסף היא מציעה תהליך חשיבה לייחודיות של כל ארגון חינוך, בבחינת "קחו ועשו ז

 לעיצוב עתיד חינוכי רצוי, שכלי  אבחון ותכנון תומכים בביצועו.

נכללים    כללי קצר, בראייה מערכתית, של מרכיבי מודל פדגוגיה מוטת עתיד, שבהם  תיאור  להלן 

ומרכיבי דרכי    מרכיבי המציאות המורכבת והמשתנה, מרכיבי מטרות החינוך, מרכיבי תוכני החינוך, 

הפעולה בחינוך. כל מרכיב יוצג בקצרה ויתוארו מיקומו ותפקידו  במודל הפמ"ע ובמודלים שעליהם 

 הוא מתבסס.

 המציאות המורכבת והמשתנה

  2030ולמצפן הלמידה    595פדגוגיה מוטת עתיד טוענת, בהלימה למדיניות הפדגוגית הלאומית  תפיסת 

, כי המציאות המורכבת והמשתנה, הנוכחית והעתידית, מחייבת תהליך עיצוב מתמיד  OECD-של ה

רלוונטי.   חינוך  לספק  כדי  בו  שיהיה  לחינוך,  רצוי  עתיד  במודל    תפיסת של  שימוש  עושה  הפמ"ע 
 596VUCAאי תנודתיות,  הנוכחית:  המציאות  מאפייני  ובמודל  -לתיאור  ועמימות,  מורכבות  ודאות, 

597STEEP  תיאור של מגמות שינוי חברתיות, טכנולוגיות, כלכליות, סביבתיות ופוליטיות, לסריקה ול

המובילות לעתיד שונה ובלתי מוכר. ניתוח והבנה של המציאות הנוכחית והעתידית מאפשרים גזירת 

חינוך   כדי לספק  צריכות לנצל  והזדמנויות שהן  עימם,  צריכות להתמודד  חינוך  אתגרים שמערכות 

 רלוונטי. 

 והזדמנויות לחינוך  אתגרים

המציאות  מאפייני  והבנת  זיהוי  בניטור,  ורציף  מתמיד  באופן  להשקיע  החינוך  של  העניין  בעלי  על 

שנים קדימה.    10-הנוכחית ותרחישי המציאות העתידית, שלאור מגמות השינוי תיווצר בטווח של כ

י המציאות המשתנה ועל על בסיס הבנה זו, ניתן לגזור אתגרים לעולם החינוך, בהתבסס על מאפיינ 

מגמות השינוי בתחומים השונים, ולגבש מולם מבעוד מועד מענים הולמים. חשוב לציין כי המציאות 

הנוכחית והעתידית אינה זרועה אתגרים בלבד, אלא מייצרת גם  הזדמנויות חדשות לעולם החינוך,   

 

 

    ( משרד החינוך2021המדיניות הפדגוגית הלאומית, דמות הבוגר ) 595
10-, 2המס"ע של אמ"ן בעולם המורכבות. מודיעין הלכה ומעשה,  –( גשר על פני מים סוערים 2017פסה יוסף, נ' ושפירא ש' ) 596

26 
597 Kyler, J. (2002). Assessing your external environment: STEEP analysis.  
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ניתן לזהותן ולהיערך לניצולן בדמותן של סביבות ארגוניות, רעיונות חדשים וטכנולוגיות חדשות, ש

 כדי לקדם חינוך רלוונטי.  

 מטרות החינוך )לשם מה(

או שאינן מוצהרות, מיקדו את    תפיסות   -   (Well Being)מרכיב השלומות   ● עבר, מוצהרות 

מטרת החינוך בהכנת הלומד לקבלה לאקדמיה או להשתלבות בשוק התעסוקה. על פי מודל  

הלמידה   מצפן  על  זה  במרכיב  המתבסס  ה  2030הפמ"ע,  החינוך    ,598OECD-של  מטרת 

אישית  הרלוונטי היא לפתח אצל הלומד את היכולת לעצב ולנהל, במשך כל חייו, שלומות  

ב מדובר  פועל.  הוא  שבהם  החיים  ממדי  בכל  תעסוקה,    11-וקולקטיבית  אלו:  חיים  ממדי 

עבודה איזון  דיור,  מעורבות  -הכנסה,  בריאות,  מהחיים,  רצון  שביעות  אישי,  ביטחון  פנאי, 

אזרחית, סביבה, חינוך וקהילה. בתפיסה זו מטרת החינוך היא הוליסטית ורחבה והיא מכילה 

 ורך בהכנה לאקדמיה ולשוק התעסוקה. בתוכה גם את הצ

מודל הפמ"ע, המתבסס - Agency) - ו   Co-Agencyמרכיב הפעלנות והפעלנות השיתופית  ) ●

כיכולת להגדיר   מגדיר פעלנות   OECD 599,  -ה של 2030בנושא הפעלנות על מצפן הלמידה 

יעדים וליזום ולפעול באופן עצמאי, אחראי, ונחוש להשגתם. פעלנות היא מטרה חשובה של 

חינוך רלוונטי מחד גיסא, וכוח מניע המקדם את הלמידה והחינוך מאידך גיסא. על כל בעל 

עניין במערכת החינוך, החל מגופי המטה דרך מפקחים, מנהלים ומורים, וכלה בתלמידים,  

אחריותם  להפג תחומי  ושל  שלהם  החינוכי  העתיד  את  בעצמם  לעצב  כלומר  פעלנות,  ין 

( מוגדרת כיחסי גומלין אינטראקטיביים ותומכים Co-agencyבמערכת. פעלנות שיתופית )

הדדית של הלומדים עם הורים, מורים, קהילה ושל גורמים אלו  בינם ובין עצמם, המסייעים  

 תיהם המשותפות. ללומדים להתקדם לקראת השגת מטרו

 תוכני הלימוד )מה(

מגדיר את תוכני הלימוד הרלוונטיים לעידן של מציאות משתנה, על בסיס המדיניות    4.0מודל הפמ"ע  

  OECD  601-השל  2030ועל בסיס מצפן הלמידה  600הפדגוגית הלאומית של מערכת החינוך בישראל 

הלא הפדגוגית  המדיניות  את  המרחיבים  או  ידע בתחומים המשלימים  כוללים  החינוך  תוכני  ומית. 

בין וגישות -)תחומי,  וחברתיות( ערכים  רגשיות  )קוגניטיביות,  ותהליכי( מיומנויות  תחומי, אפיסטמי 

וערכים,   מיומנויות  ידע,  של  תמהיל  שהן  וכשירויות,  ואוניברסליים(  תרבותיים  חברתיים,  )אישיים, 

 .21-ים ספציפיים של המאה ההמאפשר התנהלות במציאות משתנה או התמודדות עם אתגר

  

 

 

598 OECD Future of Education and Skills 2030: OECD Learning Compass 2030 A SERIES OF CONCEPT NOTES     
599 OECD Future of Education and Skills 2030: OECD Learning Compass 2030 A SERIES OF CONCEPT NOTES     

    וך( משרד החינ2020המדיניות הפדגוגית הלאומית, דמות הבוגר ) 600
601 OECD Future of Education and Skills 2030: OECD Learning Compass 2030 A SERIES OF CONCEPT NOTES     
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 דרכי הפעולה בחינוך )איך( 

מודל הפמ"ע מגדיר עקרונות פעולה שלאורם צריכים לפעול בעלי העניין    -  קרונות פעולהע ●

בכל רבדי מערכת החינוך, כדי לעצב עתיד רצוי ורלוונטי לחינוך. עקרונות הפעולה, המוגדרים 

על עקרונות פע עם מציאות משתנה  במודל הפמ"ע, מתבססים בחלקם  ולה להתמודדות 

עקרונות הפעולה של מודל  602המופיעים במודל עתיד הלמידה של נציבות האיחוד האירופי.

אי שיתופיות,  פרסונליות,  הם:  זהות -הפמ"ע  של  ותכלול  תמורתיות  גלוקליות,  פורמליות, 

מים  ובכללם וייעוד אישי. עקרונות פעולה אלו הם כלליים וגלובליים ומיושמים במגוון תחו

בתחום החינוך. עקרונות הפעולה מיושמים באופן דינמי, כלומר בדרכים חדשות ומהפכניות 

המתייחסות לאתגרים ולהזדמנויות שהמגמות העתידיות מייצרות. בנוסף, עקרונות הפעולה  

בזרמים  ליישמם  ניתן  ולכן  ספציפיים,  ותרבות  תוכן  תלויי  הם  אין  ובבסיסם  גנריים  הם 

ח ליצירת ובמסגרות  יחד  ופועלים  זה  את  זה  הפעולה משלימים  עקרונות  מגוונים.  ינוכיות 

השפעה אינטגרטיבית על התנהלות החינוך בכלל ההיבטים הפדגוגיים והארגוניים של שדה 

 הפעולה החינוכי.  

שדה הפעולה החינוכי כולל את ההיבטים שבהם באות לידי ביטוי    -  שדה הפעולה החינוכי ●

החינוכית היומיומיות, הנגזרות גם מיישום עקרונות הפעולה. מודל    פרקטיקות ההתנהלות 

שהם  כפי  אלה,  היבטים  על  בהתבסס  החינוכי  הפעולה  שדה  היבטי  את  מגדיר  הפמ"ע 

האירופי, האיחוד  נציבות  של  היצירתית  הכיתה  במודל  שדה   603מופיעים  ולפיהם  שדה 

למידה,  פרקטיקות  כשירויות,  לימודים,  )תוכניות  פדגוגיים  היבטים  כולל  החינוכי  הפעולה 

ניהולית חינוכית,  פרקטיקות הוראה, הערכה( והיבטים ארגוניים תומכי פדגוגיה )מנהיגות 

וטכנולוגיות(. עקרונות הפעולה משפיעים באופ פיזיות  ותשתיות  חיבוריות,  וארגון,  ן תכנון 

כולל ומשולב על ההיבטים הפדגוגיים והארגוניים של שדה הפעולה החינוכי. יישום עקרון  

זמנית ובאופן אינטגרטיבי,  -פעולה משפיע בדרך כלל על מספר היבטים פדגוגיים וארגוניים בו

ואילו מספר עקרונות פעולה יכולים לייצר יחדיו השפעה משולבת ומשלימה על היבט פדגוגי 

 וים. או ארגוני מס

 תהליך עיצוב עתיד חינוכי רצוי באמצעות מודל פדגוגיה מוטת עתיד   4.2.3

מודל פדגוגיה מוטת עתיד הוא כלי לעיצוב עתיד חינוכי רצוי ורלוונטי במציאות מורכבת ומשתנה. בעלי  

עניין פעלנים במערכת החינוך יכולים להשתמש במודל הפמ"ע כדי לעצב בעצמם את העתיד החינוכי 

 (:86תרשים שלהם ושל תחומי אחריותם בתהליך חשיבה גנרי הכולל מספר שלבים ) הרצוי

 

 

602 Redeker, C., Leis, M., Leendertse, M., Punie, Y., Gijsbers, G., Kirschner, P. A., ... & Hoogveld, B. (2012). The 

future of learning: Preparing for change.  
603 Bocconi et al. (2012). Innovating learning: Key elements for developing creative classrooms.  
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 תהליך עיצוב עתיד חינוכי רצוי באמצעות מודל פדגוגיה מוטת עתיד 86תרשים 

 תהליך עיצוב עתיד חינוכי כולל את השלבים הבאים:  

לחינוך  ● והזדמנויות  אתגרים  וזיהוי  אופקים  סריקת  של     -  שלב  תהליך  מבצעים  זה  בשלב 

סריקת אופקים לזיהוי מאפייני הסביבה הנוכחית ומגמות השינוי המובילות אל העתיד. איתור 

המגמות מאפשר גזירת אתגרים שעמם על  החינוך להתמודד והזדמנויות  אותן ניתן לנצל 

 כדי לקדם את החינוך.

החינוכיים ● היעדים  הגדרת  לא  -   שלב  מגדירים,  זה  את  בשלב  וההזדמנויות,  האתגרים  ור 

היעדים החינוכיים שרוצים להשיג בעתיד הרצוי במונחים של ידע, מיומנויות גישות וערכים 

 נדרשים. 

בשלב זה בוחרים מתוך עקרונות הפעולה של מודל הפמ"ע   -  שלב בחירת עקרונות הפעולה  ●

 את העקרונות שרוצים ליישם כדי להשיג את העתיד החינוכי הרצוי.   

החינוכי  שלב ● הפעולה  בשדה  ההתנהלות  מעצבים    -   עיצוב  זה  כוללת    - בשלב  בראייה 

שנבחרו   הפעולה  לעקרונות  ובהתאם  הפעולה   -ואינטגרטיבית,  ודרכי  הפרקטיקות  את 

שרוצים ליישם, בהיבטים הפדגוגיים והארגוניים של שדה הפעולה החינוכי, כדי להשיג את  

 שהוגדרו היעדים ולתת מענה לאתגרים ולהזדמנויות 

בשלב זה מיישמים הלכה למעשה בשטח את העיצוב שהוחלט   -  שלב יישום ההתנהלות ●

עליו. ניתן ליישם את תהליך עיצוב העתיד החינוכי הרצוי, שתואר לעיל, על ידי בעלי עניין  

ברבדים השונים של מערכת החינוך. לדוגמה,  עיצוב תוכניות לימודים ויחידות הוראה ברמה  

מפמ"רים, עיצוב יוזמות חינוכיות ומערכי שיעור על ידי מורים, עיצוב מערכי  הארצית על ידי  

הכשרה ופיתוח מקצועי של אנשי הוראה על ידי מנהל עובדי הוראה ופסגות, עיצוב סביבות 

 למידה ומיזמי טכנולוגיה חינוכית על ידי מנהל תקשוב וטכנולוגיה ועוד. 
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 מודל פדגוגיה מוטת עתיד כמודל פתוח  4.2.4

מודל פדגוגיה מוטת עתיד הוא מודל פתוח המייצג תהליך חשיבה גנרי, שניתן לשלב בתוכו באופן  

פדגוגיות מגוונות ממקורות שונים. כך למשל, יכול המודל לכלול תוכני לימוד הנגזרים    תפיסות מודולרי  

הוראה מ הכלולים במדיניות הפדגוגית הלאומית, פרקטיקות  והערכים   תפיסת מהידע, המיומנויות 

של פרויקט    AARההוראה האיכותית של מערכת החינוך, פרקטיקות למידה הנגזרות ממחזור הלמידה  

אלו כקלט לתהליך עיצוב העתיד    תפיסות ועוד. מודל פדגוגיה מוטת עתיד משתמש ב   2030חינוך  

 החינוכי הרצוי,  ובכך הוא מקדם את יישומן.  

 (   Well Being. שלומות )4.3

 שלומות כמטרת החינוך  4.3.1

הגדרת המטרה של חינוך רלוונטי בעידן של מציאות משתנה גוזרת את האופן שבו מעוצב החינוך. 

ערכות חינוך שמו דגש, בעבר וגם כיום, על היכולת להתקדם לשלב הבא של לימודים אקדמיים,  מ

ולכן הן התמקדו בהקניית ידע ומיומנויות קוגניטיביות התומכים במטרה זו. בשלב מאוחר יותר עברו  

מיומנויות  בהקניית  התמקדו  הן  ולכן  הכלכלית,  הצמיחה  קידום  על  דגש  לשים  החינוך  מערכות 

והצמיחה  המאפ האקדמית  היכולת  כי  ההכרה  גוברת  כיום,  התעסוקה.  בשוק  השתלבות  שרות 

 תפיסת הכלכלית הן מרכיבים חיוניים וחשובים בכל הנוגע למטרת החינוך, אך הם אינם חזות הכול.  

היעד    תפיסת , ששינה את  OECD-של ה  2030הפדגוגיה מוטת העתיד אימצה את גישת פרויקט חינוך  

מערכת   של  מושג הרצוי  והחברה.  הלומדים  של  כוללת"  ל"צמיחה  כלכלית"  מ"צמיחה  החינוך 

הצמיחה הכוללת מבוסס על השקפה הוליסטית, המכירה בכך שהפרט והחברה הם חלק ממערכת 

הצמיחה הכוללת, היא היכולת של הפרט לנהל באופן    תפיסת אקולוגית מורכבת. מטרת החינוך על פי  

ולתרום לשלומות הקולקטיבית של החברה בכל ממדי    (Well-Beingאפקטיבי את השלומות ) שלו 

 604החיים שבהם פועלים הפרט והחברה.

על    -המדיניות הפדגוגית הלאומית של מערכת החינוך בישראל קובעת גם היא כי שלומות היא מטרת 

 של מערכת החינוך:

. מכינים את  על. באמצעות חינוך אנו.-מערכת החינוך הישראלית פועלת להגשמתן של כמה מטרות "

את  לממש  ללומדים  ומסייעים  כפרטים  לשגשג  להם  שיאפשר  באופן  הבוגרים  לחייהם  הלומדים 

-Wellהפוטנציאל שלהם ולעצב את חייהם בצורה מיטבית, ועצמאית באופן שיקדם את שלומות )

Being 605יד". ( הלומדים בהווה ובעת 

 Index Betterבססת על מדד הגדרת ממדי החיים המשפיעים על השלומות של הפרט והחברה מת 

Life של ה-OECD  רמת תפקוד הפרט וגישתו בהקשר לממדי    606(.87תרשים ממדי חיים )  11הכולל

 

 

604 OECD FUTURE OF EDUCATION AND SKILLS 2030: OECD LEARNING COMPASS 2030 © OECD 2019 
    ( משרד החינוך2021המדיניות הפדגוגית הלאומית, דמות הבוגר ) 605

606 OECD FUTURE OF EDUCATION AND SKILLS 2030: OECD LEARNING COMPASS 2030 © OECD 2019 
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חיים אלו, משפיעה על מידת השלומות האישית והקולקטיבית. ממדים אלו הם: תעסוקה, הכנסה,  

ת אזרחית, איכות הסביבה, פנאי, ביטחון, שביעות רצון מהחיים, בריאות, מעורבו-דיור, איזון עבודה

חינוך, וקהילה. הערכת רמת השלומות בממדים אלו מתבססת לעיתים על מדדים אובייקטיביים כגון 

גובה ההכנסה, ולעיתים על מדדים סובייקטיביים כגון מידת שביעות הרצון של הפרט מחייו. שלומות  

הון אנושי, הון חברתי והון  הפרט בממדים אלו תורמת להתפתחות החברה בהיבטים של הון כלכלי,  

סביבתי. משאבים חברתיים אלה חוזרים ותורמים בתורם גם לרווחת הפרט. חשוב להדגיש כי מאפייני 

השלומות בממדי החיים השונים אינם קבועים אלא דינמיים ומשתנים באופן מתמיד בהתאם למגמות  

בעבר התבסס  תעסוקתי  ביטחון  לדוגמה,  המשתנה.  במציאות  בעבודה   המתחוללות  קביעות  על 

בין   להתנייד  לו  המאפשרים  העובד  כישורי  על  מתבסס  הוא  כיום  ואילו  קיבוציים,  עבודה  והסכמי 

 מעסיקים.  

 

 606שלומות בממדי החיים 87תרשים 
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 שלומות התלמידים בתקופת לימודיהם  4.3.2

מבוססת במידה רבה על רמת פיתוח היכולת של התלמידים לנהל את השלומות שלהם לאורך החיים  

השלומות שלהם בתקופת לימודיהם במערכת החינוך. לתלמידים, כמו לכל בני האדם,  שמורה הזכות 

לשלומות  ואיכות חייהם בתקופת לימודיהם היא מטרה חשובה בפני עצמה. רמת השלומות בתקופת  

והגישות שלהם לאורך כל   הלימודים משפיעה הן על תפקוד התלמידים בהווה והן על  עיצוב היכולות 

חייהם. תנאי החיים של התלמידים בילדות והדרכים שבהן הם מתפתחים פיזית, רגשית, חברתית  

מתבטאת  בהווה  התלמידים  שלומות  לדוגמה,  כך  בנפשם.  עמוקים  רשמים  מותירים  וקוגניטיבית, 

יחסים בכלל. מ  ובמערכות  עבודה, בחיי משפחה  שבר הקורונה  בבריאותם כמבוגרים, בהזדמנויות 

הדגים באופן מוחשי את הצורך הקריטי בטיפוח  השלומות של התלמידים, בהתבסס  על ההבנה לגבי  

 טיבה של שלומות  זו  והדרכים שבהן ניתן לפתח אותה. 

יות למדידה ולניהול השלומות  תפיסת הצורך בטיפוח השלומות של התלמידים הוביל לפיתוח מסגרות  

ית למדידת שלומות תפיסת המסגרת ה  OECD.608- וגם על ידי ארגון ה  607של התלמידים על ידי מדינות

מבוססת על ההבנה שתלמידים צריכים ליהנות מילדות חיובית "טובה" כאן   OECD-התלמידים של ה

המסגרת  לעתיד.  להתכונן  להם  המאפשרים  ויכולות  כישורים  לפתח  הזדמנות  לקבל  וגם  ועכשיו, 

 ם: ית מבוססת על העקרונות הבאיתפיסת ה

לשלומות התלמיד מספר ממדים התלויים זה בזה והמקיימים    -   ממדית -השלומות היא רב ●

יכולות להיות הסיבה להשפעות בתחום  נקודות חוזק בתחום אחד  אינטראקציות הדדיות. 

אחר. לדוגמה, עדויות רבות מדגישות את הקשר החיובי בין ויסות רגשי בגיל הרך, ובין למידת  

 והכישורים החברתיים שפותחו בגילאים מאוחרים יותר.  ילדים ואיכות החברות 

ילדים גדלים ומתפתחים בהקשר של המשפחה, בית   -שלומות הילדים מושפעת מסביבתם   ●

הספר, הקהילה והסביבה השכונתית שלהם. השלומות שלהם נקבעת במידה רבה כנגזרת 

 מאיכות חיי משפחתם וחיי בית הספר, הקהילה והשכונה שבה הם חיים.  

התלמידים  ● לגיל  בהתאם  משתנים  השלומות  את   -מאפייני  משקפים  השלמות  מאפייני 

הצרכים, המשאבים ותחומי הרווחה שהם קריטיים או רגישים במיוחד בשלב  ההתפתחות 

 הספציפי המאפיין את  גיל התלמיד, וחל בהם שינוי בהתאם לגיל. 

התלמיד  ● של  המבט  נקודת  על  גם  להתבסס  צריכה  השלומות  יובאו   -  ים מדידת  כי  חשוב 

האו"ם  באמנת  שנקבע  כפי  עליהם,  המשפיעים  בנושאים  ילדים  של  דעותיהם  בחשבון 

לזכויות הילד. כמו כן, התפיסות וההשקפות של ילדים חשובות להיבטים רבים של שלומותם,  

התנהגויותיהם.  על  לכת,   מרחיקות  אף השפעות  לעיתים  הן משפיעות,  קרובות  ולעתים 

 

 

607 NSW Department of Education and Communities (2015) The Wellbeing Framework for Schools 
608 OECD (2021), Measuring What Matters for Child Well-being and Policies, OECD Publishing, Paris, 

https://dx.doi.org/10.1787/e82fded1-en. 
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דת מבטם של התלמידים מעלה את המודעות המערכתית בנוגע לאתגרים התייחסות לנקו

 מרכזיים הקשורים לרווחתם של התלמידים בהווה ובעתיד.

( כוללת ממדים שונים של שלומות התלמידים,  88תרשים ) OECD-המסגרת למדידת שלומות של ה 

 ות שלהם.  כמו גם רבדים שונים של המציאות הסובבת את התלמידים והמשפיעה על השלומ

 

 

 609OECD -מסגרת למדידת שלומות תלמידים של ה 88תרשים 

 ית למדידת שלומות התלמידים הם:תפיסת מרכיבי המסגרת ה

ממדי השלומות שיש למדוד הם: רווחה חומרית, בריאות גופנית, רווחה    -  ממדי השלומות  ●

 חברתית, רגשית ותרבותית, והתפתחות קוגניטיבית ורווחה חינוכית.

הילדים  ● של  הגומלין  ויחסי  התנהגות  ממדי   -  פעילויות,  על  ישיר  באופן  משפיע  זה  רובד 

המש התלמיד  של  התנהלות  גורמי  כולל  והוא  התלמידים,  השלומות שלומות  על  פיעים 

 בתחומי המשפחה, הבריאות, החברה, הפנאי והאזרחות, הלמידה והעולם הדיגיטלי. 

התלמיד   ● ופועל  נטוע  שבהן  התלמיד   -הסביבות  ופועל  נטוע  שבהן  הסביבות  מאפייני 

המשפחה   משפיעות על הפעילויות, ההתנהגות ויחסי הגומלין שלו. סביבות אלו כוללות את 

    והסביבה הקהילתית והפיזית. ומסגרות החינוך הבלתי פורמלי הספרוהבית, בית 

 

 

609 https://www.oecd-forum.org/posts/measuring-what-matters-for-child-well-being-and-policies 
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המדיניות הציבורית משפיעה על הסביבות שבהן נטוע ופועל התלמיד.   -מדיניות ציבורית   ●

דיור, מדיניות בריאות, מדיניות   כגון מדיניות משפחה, מדיניות  כוללת תחומים  זו  מדיניות 

 חינוך ומדיניות סביבתית. 

ה השאלות  יסת תפהמסגרת  על  לענות  המדיניות  לקובעי  מסייעת  התלמידים  שלומות  למדידת  ית 

 הבאות: 

האם הם  חיים ברווחה חומרית בסיסית   האם יש לתלמידים  הדברים שלהם הם זקוקים? ●

 בהיבטים של  הכנסה, דיור, מזון ותזונה, משאבים לחינוך ופנאי, היגיינה וכדומה.  

האם הם זוכים למעקב רפואי, ומקבלים טיפול רפואי    יזית?האם התלמידים פעילים ובריאים פ ●

 מתאים במידה שמתעוררות בעיות רפואיות? האם הם עוסקים בספורט ואוכלים בריא? 

האם התלמידים מרגישים בטוחים ומאובטחים, מכובדים, מוכלים ומאושרים? מהם הממדים   ●

 של רווחה חברתית ורגשית שאותם יש למדוד בכל גיל? 

התלמידים לומדים ומגיעים להישגים בחינוך? מהן השאיפות והציפיות של התלמידים  האם   ●

 מעצמם? 

 . תוכני הלימוד  4.4

 תמהיל רחב ומגוון של תוכני לימוד  4.4.1

היבט תוכני הלימוד עוסק ב"מה" החינוכי, כלומר בתכנים שהלומד צריך לרכוש ולפתח. בעידן של 

ומול האתגרים הגלובלי יותר של מציאות משתנה  ים העומדים בפתח, נדרש הלומד לתמהיל מגוון 

ולתחזק שלומות בכל ממדי החיים. תמהיל   כדי להשיג  גרידא,  תיאורטי  לידע  תוכני הלימוד, מעבר 

רכיבי כולל מנעד שלם של  תוכני הלימוד  ורלוונטי של  וגישות   עדכני  . הידע  ידע, מיומנויות, ערכים 

תחומי, ידע אפיסטמי וידע תהליכי.   -עת השונים אך גם ידע ביןהרלוונטי הנדרש כולל ידע בתחומי הד 

קוגניטיביות, אך גם מיומנויות -המיומנויות הרלוונטיות הנדרשות כוללות מיומנויות קוגניטיביות ומטה

הפעילות   רובדי  לכל  מתייחסים  והגישות  הערכים  ומעשיות.  פיזיות  ומיומנויות  וחברתיות  רגשיות 

 חברתי, הלאומי והגלובלי. האנושית, בפן האישי, ה

כדי לפעול מול אתגרים מורכבים בעולם של מציאות משתנה, נדרש שימוש משולב ומושכל בידע,  

  2030פדגוגיה מוטת עתיד אימצה את הצעת פרויקט חינוך    תפיסת במיומנויות, בגישות ובערכים.  

ידע מיומנויות,    שהיא תמהיל סינרגטי  הכשירות לכלול בתוכני הלימוד את מושג    OECD-של ה של 

בבניית  המשתנה.  במציאות  מורכבים  אתגרים  עם  התמודדות  יכולות  המייצרת  וערכים,  גישות 

תמהיל  בוחרים  שמהן  בסיסיות,  בניין  כאבני  והערכים   הגישות  המיומנויות  משמשים  הכשירות, 

 ספציפית.  ספציפי של מיומנויות, גישות וערכים שבצירוף הידע הרלוונטי מגדירים את הכשירות ה 

המוגדרים  הלימוד  תוכני  תמהיל  של  הספציפיים  המרכיבים  הן  מתוארים  הלימוד  תוכני  בפרק 

וערכים  גישות  מיומנויות  ידע,  של  המשגות  והן  החינוך,  משרד  של  הלאומית  הפדגוגית  במדיניות 
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של   2030וכשירויות והיחסים ביניהם, על פי המדיניות הפדגוגית הלאומית ומצפן הלמידה של חינוך 

 OECD  610.-ה

 תוכני הלימוד על פי המדיניות הפדגוגית הלאומית 4.4.2

המדיניות הפדגוגית הלאומית של משרד החינוך מגדירה את תוכני הלימוד ש בוגר מערכת החינוך 

וערכים  פעולה(  )לכדי  מיומנויות  הבנה(,  )לשם  ידע  כוללים  אלו  תכנים  ולפתח.  לרכוש  צריך 

ה  הידע  עולם  על)כמחויבות(.  חולק  אשכולות  -דיסציפלינרי  והעמקה.   -פי  בחירה  חובה,  יסוד, 

לשונית,   אוריינות  לדוגמה  וגופניות,   חברתיות  רגשיות,  קוגניטיביות,  לסוגיהן:   מוינו  המיומנויות 

בריאותית, גלובלית, חשיבה ביקורתית, יצירתית, מודעות -מתמטית, מדעית, דיגיטלית, מידע, גופנית 

וחדוות הלמידה,  עצמית, חברתית, הכ כגון אהבת הדעת  ערכים  והתנהלות חברתית.  וונה עצמית 

מחויבות לערכי מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, עיבוד ערכי המורשת והתרבות במדינת  

 ישראל, כבוד האדם והמשפחה וצדק חברתי וערבות הדדית. 

 ידע  4.4.3

יבטים שונים בעולם, והבנה מעשית המבוססת הידע כולל עובדות, מושגים, רעיונות תיאורטיים על ה

על ניסיון שנרכש. זהו גוף המידע המפורש שיש בידי אדם ואשר קשור קשר הדוק ליכולת ההבנה  

שלו. בחינוך, הידע נתפס כמרכיב חיוני בתוכנית הלימודים, המסייע להתפתחות הבנת העולם של 

שר ללומדים לרכוש ידע קיים, ליצור  הלומדים  ולהתקדמות החברה האנושית. תהליך הלימוד מאפ

 ידע חדש ולהשתמש בידע שלהם כבסיס לפיתוח כשירויות. 

, קיימים ארבעה סוגים שונים של ידע: 2030עלי פי המדיניות הפדגוגית הלאומית ומצפן הלמידה  

שר קיימים יחסי גומלין בין סוגי ידע אלו המסייעים לק תחומי, אפיסטמי ותהליכי )מעשי(.-תחומי, בין

במציאות  שלהם  הידע  את  וליישם  להסתגל  הלומדים  יכולת  עם  ידע  של  שונים  היבטים  ולשלב 

המשתנה. לאור זאת, עברו מערכות חינוך בעולם מהגדרת תוכניות לימודים כאוספים של עובדות,  

נרכשים  הללו  הידע  סוגי  בנוסף,  הדדית.  הקשורות  כמערכות  השונים  הדעת  תחומי  להבנת 

במשולב כך    ומתפתחים  זה.  את  זה  ומחזקים  משלימים  שהם  כך  וערכים,  גישות  מיומנויות,  עם 

לדוגמה, פיתוח ידע תוכני מספק את המצע לרכישת מיומנויות, בעוד המיומנויות בתורן נחוצות כדי  

 ללמוד ולהשתמש בידע תוכני. 

 ידע תחומי

ידע תחומי כולל מושגים ותכנים מפורטים השייכים לתחום דעת ספציפי, דוגמת מתמטיקה או שפה.  

סוגים  הלומדים  מבנה שבאמצעותו מפתחים  יוצר  והוא  להבנה,  החיוני  יסודי  ידע  הוא  תחומי  ידע 

נוספים של ידע. על בסיס הבנת הידע התחומי מסוגלים הלומדים לחבר ידע מתחומי דעת שונים )ידע  

תחומי(, להבין כיצד ידע תחומי זה מיושם במצבים שונים על ידי אנשי מקצוע )ידע אפיסטמי( -בין

)ידע תהליכי(. תחומי הדעת הנלמדים משתנים  זה  וליישם תהליכים שונים ושיטות לשימוש בידע 
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לאור הידע, המיומנויות, הגישות והערכים הרווחים בחברה באותה העת. כך לדוגמה, בעידן הבינה 

המלאכותית )ב"מ( יידרשו הלומדים ללמוד את תחום הדעת של הבינה המלאכותית בדגש על מושגים 

בסיסיים של ב"מ, אוריינות דיגיטלית, אוריינות נתונים, בטיחות מקוונת, תכנות ב"מ בסיסי, אתיקה  

 של ב"מ ועוד. 

 תחומי -ידע בין

תחומי חשוב להבנה -הידע הבין שונים.תחומי כולל שילוב של מושגים ותכנים מתחומי דעת -ידע בין

תחומי מקדמת -תחומים. למידת ידע בין-ולפתרון בעיות מורכבות במציאות המצריכות חשיבה חוצת 

את יכולת הלומדים להעביר ידע, כלומר ליישם ידע או נהלים שנלמדו בהקשר אחד להקשרים חדשים. 

 ם: תחומי בתוכנית לימודי-קיימות חמש גישות לשילוב ידע בין

 .תחומי דעת חוצי     (Big ideas) למידת מקרו  מושגי מפתח או רעיונות גדולים  ●

  למידת זיהוי הקשרים ההדדיים בין מושגים שונים בתחומי דעת שונים. ●

 תחומיים, תופעות ותמות התומכים בחיבור בין תחומי הדעת.  -למידה של נושאים בין ●

מיים. גישה זו דורשת התמודדות עם תחו-ארגון מחדש של תחומי הלמידה מול נושאים רב ●

הלימודים   תוכניות  על  הנוסף  הנושאים  עומס  ועם  מתחרים  נושאים  בין  הבחירה  אתגרי 

 הקיימות. 

תחומי, המרכז והמשלב ידע מתחומי -למידה מבוססת פרויקטים הדורשת ביצוע מחקר בין ●

 שונים, כדי להתמודד עם נושאים מורכבים שהפרויקט עוסק בהם. 

 מי ידע אפיסט

ידע אפיסטמי הוא ידע על צורות ושימושים שונים של ידע. ידע אפיסטמי מתמקד בהבנה של דרכי 

או   היסטוריון  מתמטיקאי,  כגון  מסוים  דעת  בתחום  מומחים  מקצוע  אנשי  של  והעבודה  החשיבה 

מהנדס. ידע אפיסטמי מסייע ללומדים להגדיר את מטרת הלמידה, להבין את יישומי הלמידה, להרחיב 

הידע התחומי שלהם כדי לפתור בעיות אותנטיות ולפעול באופן ממוקד להצגת תוצרים בעלי ערך   את 

של  ובעתיד  בהווה  האמיתיים  לחיים  הקשורות  לסוגיות  ידע  חיבור  השלומות.  לקידום  התורמים 

ידי   על  אפיסטמי  ידע  למידת  ולקדם  לעורר  ניתן  ללמידה.  שלהם  המוטיבציה  את  מגביר  הלומדים 

ן "מה אני לומד בנושא זה ומדוע?"; "כיצד אני יכול להשתמש בידע זה בחיי?"; "איך אנשי  שאלות כגו

מקצוע בתחום הזה חושבים?"; "מהם כללי ההתנהגות האתיים המנחים אנשי מקצוע כגון רופאים,  

מהנדסים, אמנים ומדענים". יש צורך בהתאמת תוכניות הלימודים ללמידת ידע אפיסטמי בהיבטים  

הלמידה ופרקטיקות הלמידה, ההוראה וההערכה המיושמות להשגתם. לדוגמה, תוכניות  של יעדי  

לימודים קיימות למהנדסים מלמדות אותם לפתור בעיות הנדסיות, אבל לעיתים נדירות הן מלמדות  

 אותם לחשוב על המאפיינים של סוגי הבעיות שמהנדסים נדרשים לפתור. 

 ידע תהליכי

שמסייע   זה  הוא  תהליכי  סדרת  ידע  או  הצעדים  סדרת  מהי  כלומר  משהו,  עושים  כיצד  לדעת  לנו 

הפעולות שיש לנקוט כדי להשיג את המטרה המבוקשת. הוא עוסק בהבנה של אופני הביצוע של 

משימות וכיצד יש לעבוד וללמוד דרך תהליכים מובנים. ידע תהליכי יכול להיות ממוקד בתחום דעת  

תחומי דעת כגון פתרון בעיות. ידע זה מיושם על ידי לומדים  ספציפי כגון מתמטיקה או חוצה מספר  
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מתבצעת   תהליכי  ידע  למידת  מורכבות.  לבעיות  פתרונות  לזהות  כדי  שונים  ובמצבים  בהקשרים 

וחשיבה  עיצובית  חשיבה  דוגמת  בפרקטיקות  שימוש  כדי  ותוך  מעשיות  בעיות  פתרון  באמצעות 

ובידע תהליכי על   מערכתית. חשיבה מערכתית, המתמקדת בידע תחומי על מהותן של  מערכות 

בעולם האמיתי.   בו מתנהלות מערכות  האופן  את  להבין  ללומדים  פועלות, מסייעת  הן  האופן שבו 

חשיבה עיצובית מסייעת לפתירת בעיות באמצעות פתרונות חדשניים ויצירתיים ומקנה ללומד הבנה 

 של תהליכי ההתמודדות עם בעיות מורכבות. 

 יותמיומנו  4.4.4

מיומנות היא היכולת לבצע תהליכים ולהשתמש בידע באופן אחראי כדי להשיג מטרות. מיומנויות הן 

כדי לאפשר   וערכים  גישות  ידע, מיומנויות,  חלק מתפיסה הוליסטית של מושג הכשירות, המשלב 

פי המדיניות הפדגוגית הלאומית   על  מורכבים במציאות המשתנה.  אתגרים  יכולת התמודדות עם 

חינוך  ומ פרויקט  של  הלמידה  מיומנויות  2030צפן  סוגים:  לשלושה  המיומנויות  את  לסווג  ניתן   ,

 קוגניטיביות, מיומנויות חברתיות ורגשיות ומיומנויות פיזיות ומעשיות. -קוגניטיביות ומטא

 קוגניטיביות -מיומנויות קוגניטיביות ומטא 

של   קבוצה  הן  קוגניטיביות  במספרים, מיומנויות  שימוש בשפה,  המאפשרות  חשיבה  אסטרטגיות 

גבוה   ומיומנויות חשיבה מסדר  ולא מילוליות  כוללות מיומנויות מילוליות  הן  נרכש.  ובידע  בהנמקה 

למידה  -יותר. מיומנויות מטה כוללות מיומנויות של  ויכולת עצמית של   -כיצד ללמוד    -קוגניטיביות 

ות והערכים שלו. המיומנויות הקוגניטיביות הכלולות במדיניות הלומד לזיהוי הידע, הכישורים, העמד 

הן: ביקורתית,   הפדגוגית הלאומית  לשונית, חשיבה  אוריינות  אוריינות מתמטית,  אוריינות מדעית, 

  חשיבה יצירתית, אוריינות דיגיטלית ואוריינות מידע.

 מיומנויות חברתיות ורגשיות

מיומנוי הן  ורגשיות  חברתיות  רגשות מיומנויות  מחשבות,  של  עקביים  דפוסים  המבטאות  ות 

והתנהגויות, המאפשרים ללומדים לפתח את עצמם, לטפח את יחסי הגומלין שלהם עם סביבתם 

הן  הלאומית  הפדגוגית  במדיניות  הכלולות  הרגשיות  המיומנויות  האזרחית.  אחריותם  את  ולממש 

והכוונה עצמית,   מודעות חברתית, התנהלות כוללות    ואילו המיומנויות החברתיות מודעות עצמית 

 חברתית ואוריינות גלובלית. 

 מיומנויות פיזיות ומעשיות

והפונקציות  על הפעולות  פיזיים,  בכלים  ביכולת השימוש  מיומנויות התומכות  הן  פיזיות  מיומנויות 

מידע   טכנולוגיית  בהתקני  להשתמש  היכולת  כגון  מעשיות,  מיומנויות  כוללות  הן  בהן.  הכרוכות 

, וכישורי חיים כגון  היכולת  אוריינות גופנית בריאותית קשורת, נגינה בכלי נגינה, יצירת אמנות,  ות 

כדי   הנדרשות  מיומנויות  הן  מעשיות  מיומנויות  עצמי.  ניקיון  על  ולשמור  אוכל  להכין  להתלבש, 

 להשתמש ולתפעל חומרים, כלים, ציוד וחפצים לשם השגת תוצאות מסוימות. 
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 כים גישות וער 4.4.5

ואמונות המשפיעות על בחירותיו,    2030מצפן הלמידה של חינוך   וערכים כעקרונות  מגדיר גישות 

 אופן שיפוטו, התנהגויותיו ופעולותיו של הפרט בדרך להשגת שלומות אישית, חברתית וסביבתית.  

 גישות

במציאות. דוגמאות  גישות הן הלכי רוח שלאורם מתנהל ומתנהג האדם מול רעיונות או אובייקטים  

על  כאמור השפעה  יש  לגישות  ועוד.  מסוגלות  תחושת  פתיחות,  אופטימיות,  סקרנות,  הן  לגישות 

להקשרים   בהתאם  שלילי,  או  חיובי  באופן  למישהו,  או  על משהו  לתגובה  מניעות  והן  ההתנהגות 

לה או הצבעה(, ולמצבים ספציפיים. התנהגויות הנגזרות מהגישות יכולות להיות פעילויות )כגון תפי 

קיימת   )אמונה הנוגעת לאובייקט הגישה(.  קוגניטיביות  או כעס( או  )כגון הנאה, הימנעות  רגשיות 

שונות במידת היציבות של הגישות בהשקפתו של הפרט, יכולתן להתקיים לאורך זמן והשפעתן על  

וגישות מרומזות, ההתנהגות. ישנן גישות מפורשות, שהן מודעות וניתנות לשליטה ולביטוי מילולי,  

ניתנות לשליטה, ומבוטאות בהתנהגויות עדינות או סמויות כמו הבעות פנים,  שאינן מודעות, אינן 

שפת גוף וזמני תגובה. שינוי בגישה מפורשת עשוי לא להתבטא בשינוי בגישה מרומזת. ניתן להחזיק 

ות אמביוולנטיות, וייתכן במספר גישות שונות כלפי אותו אובייקט בהזדמנויות שונות, להחזיק בגיש

 גם מצב שבו פערים בין גישה מפורשת וגישה מרומזת לאותו אובייקט מבטאים רגשות סותרים. 

  ערכים

ערכים הם אמות מידה המבוססות על השקפות עולם ביחס לשאלות של צדק, מוסר, אמת וסוגיות 

ות ולפעולות  בכל תחומי  נוספות, והן מנחות את ההתנהגות האנושית, בכל הנוגע לאמונות, להחלט

אנשים בתהליכי  תהיינה העדיפויות של  קובעים מה  כאחד. הערכים  והציבוריים  החיים, הפרטיים 

גם   הם  אלו  המציאות.  של  שיפור  לתהליכי  הנוגע  בכל  ישאפו  הם  ולמה  החלטות  וקבלת  שיפוט 

ל, ערכים דוגמת  עקרונות מנחים שעל פיהם נמדדים אמונות, התנהגויות ומעשים מסוימים.  כך למש

בר פיתוח  וביטחון,  סובלנות, שלום  סולידריות,  כבוד,   צדק,  חופש,  נחשבים -שוויון,  וכדומה  קיימא 

חינוך   של  הלמידה  מצפן  ונעלים.  רמות:    2030חיוביים  לארבע  ערכים  חברתיים  מסווג  אישיים, 

  .תרבותיים ואוניברסליים 

 כשירויות 4.4.7

 הכשירויות תפיסת

אתגרים מורכבים בעולם של מציאות משתנה נדרש שימוש משולב ומושכל בידע,  כדי לפעול מול  

 OECD-של ה  2030הפמ"ע מפרויקט חינוך    תפיסת במיומנויות ובגישות וערכים. כמענה לכך, אימצה  

שמשמען תמהיל סינרגטי של ידע מיומנויות, גישות וערכים המייצר יכולות    כשירויות,  את מושג ה

 (. 89תרשים התמודדות עם אתגרים מורכבים במציאות המשתנה )
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 כשירות כתמהיל סינרגטי של ידע מיומנויות וערכים  89תרשים 

ואפיסטמי(, תחומי, תהליכי  -תמהיל של כשירות מסוימת יכול לכלול ידע מסוגים שונים )תחומי, בין

)כגון  וערכים  גישות  של  ומגוון  לדוגמה(  וחברתיות  רגשיות  )קוגניטיביות,  שונות  מיומנויות  גם  כמו 

הכשירויות   תפיסת ערכים הנוגעים לפרט, לאינטראקציה עם הסביבה ועם החברה(. הרציונל ליישום  

נשים פועלים בחינוך מתבסס על שתי טענות. לפי האחת, כשירויות משקפות את האופן הטבעי שא

. האופן שבו אנשים מתכננים,  21-לפיו כדי להתמודד עם אתגרים במציאות המשתנה של המאה ה

מגדירים מטרות ופועלים, מושתת על תמהיל של הידע והמיומנויות אשר ברשותם, והוא מונחה על 

רק שי על פי הטענה השנייה,   ואשר מאפיינים אותם.  ידם  והגישות שאומצו על  מוש  ידי הערכים 

עם  בהתמודדות  ממש   של  יכולת  ליצור  יוכל  ובערכים  בגישות  במיומנויות  בידע,  ומושכל  משולב 

האתגרים המורכבים של המציאות המשתנה. האתגר  של מערכת החינוך, אם כן, הוא שינוי המיקוד  

ל  של תוכני הלימוד ושל תהליך הלמידה מהקניית ידע לתלמידים אל רכישה אקטיבית של כשירויות  ע

 ידי התלמידים. 

ניתן לחשוב על קטגוריות שונות של כשירויות הרלוונטיות לתפקוד ולשגשוג במציאות המשתנה, כגון  

נוכח המציאות המשתנה מסייעות    21-כשירויות להתמודדות עם אתגרי המאה ה וכשירויות אשר 

 ללומדים בעיצוב עתיד הרצוי להם ולחברה כולה. 

 21-י המאה ה כשירויות להתמודדות עם אתגר

הגלובליזציה,    -  21-השינויים החברתיים, הטכנולוגיים, הכלכליים, הסביבתיים והפוליטיים במאה ה

ושינויים מתמידים בכל  והאוטומציה, מורכבות המערכות  ואיכות הסביבה, המחשוב  שינויי אקלים 

  2030חינוך    מייצרים אתגרים חדשים עבור החברה והפרטים בה. ביסוד פרויקט  -היבטי המציאות  

ה ה  OECD-של  המאה  של  אלו  אתגרים  עם  התמודדות  כי   ההנחה  פיתוח   21-מונחת  מחייבת 

כגון ה היזמות כשירויות חדשות,  הפיננסית, החשיבה המיחשובית,  האוריינות  הגלובלית,  אוריינות 
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את הפמ"ע מאמצת כשירויות אלו ומוסיפה עליהן    תפיסת .  קיימא- והחדשנות, והאוריינות לפיתוח בר

העתיד  וחשיבת  המערכתית  המשתנה.   החשיבה  המציאות  עם  להתמודדות  החיוניות  ככשירויות 

לימוד כשירויות אלו יתבצע הן באופן ייעודי והן במסגרת לימודי תחומי הדעת הקיימים כדי לא לייצר 

כיבים עומס נוסף על תוכניות הלימודים. כך לדוגמה, יילמדו הידע, המיומנויות, הגישות והערכים המר

 .  את האוריינות הפיננסית במסגרת לימודי המתמטיקה, מדעי הרוח, הטכנולוגיה וכלכלת הבית 

 כשירויות לעיצוב עתיד רצוי במציאות משתנה  

קיימא    - ודאית, מורכבת ועמומה נדרש הפרט לעצב עתיד רצוי ובר  - בעולם של מציאות תנודתית, אי

מגדיר שלוש כשירויות לעיצוב    2030של שלומות עבור עצמו ועבור החברה. מצפן הלמידה של חינוך  

במציאות   ולחברה  לעצמם  שגשוג  של  רצוי  עתיד  לעצב  כדי  להן  זקוקים  שהתלמידים  רצוי,  עתיד 

. כשירויות אלה מסייעות ללומד  יצירת ערך חדש, יישוב מתחים ודילמות, ולקיחת אחריות תנה:  המש

ודאות, לפתח גישות וערכים חדשים כדי לקבל החלטות אתיות נכונות תוך הבנת  -להתמודד עם אי

 השלכותיהן, ולפעול באופן פרודוקטיבי ומשמעותי, גם כאשר המטרות משתנות. 

  יצירת ערך חדש

נקיטת פעולות מושכלות   זו מתייחסת ליכולתו של אדם   כשירות   ידי  יזמי על  ולפעול באופן  לחדש 

ואחרות ליצירת עתיד רצוי טוב יותר. הערך החדש שנוצר הוא לא רק כלכלי, אלא גם חברתי ותרבותי.  

יצירת ערך חדש יכולה להתבטא בהיבטים כגון יצירת מקומות עבודה, עסקים ושירותים חדשים וגם 

וח ידע, תובנות, רעיונות, טכניקות, אסטרטגיות ופתרונות חדשים, ויישומם לפתרון בעיות ישנות  בפית 

הסטאטוס על  תיגר  בקריאת  כרוכה  חדש  ערך  יצירת  אחרים  -וחדשות.  עם  פעולה  בשיתוף  קוו, 

 ובחשיבה יצירתית מחוץ לקופסה. 

כדי ליצור ערך חדש, על   הכשירות ליצירת ערך חדש מתבססת על מספר מיומנויות ערכים וגישות.

לרעיונות, לנקודות    פתיחות , ומוכוונות למטרות ולהשלמתן, סקרנות   הלומדים להיות בעלי תחושת 

 חשיבה ביקורתית, חשיבה יצירתית מבט ולחוויות חדשים. בנוסף, יצירת ערך חדש דורשת מהלומדים  

חרים כדי למצוא פתרונות עם א  ושיתוף פעולה ,לפתרון בעיות למציאת גישות שונות    וחשיבת עתיד 

בניסוי  זמישות לבעיות מורכבות. כדי להעריך את איכות הפתרונות שהוצעו, יידרשו הלומדים להפגין 

לשינוי   הסתגלות בתהליכי יישום הרעיונות, ולהוכיח יכולת    ניהול סיכונים הרעיונות החדשים, להפעיל  

 גישות על בסיס הממצאים והתובנות העולים מן היישום.  

 שוב מתחים ודילמותיי

בעולם רווי קשרים של תלות הדדית, ומול הצורך להתמודד עם אתגרים גלובליים, נדרשת היכולת 

אוטונומיה  וחירות;  הוגנות  ועמדות סותרים לכאורה, כגון  רעיונות  בין  ולאזן  ודילמות  ליישב מתחים 

גיוון ואוניברסליות; וחדשנות   וסולידריות; יעילות ותהליכים דמוקרטיים; אקולוגיה ומודלים כלכליים;

והמשכיות. כשירות ליישוב מתחים ודילמות מתייחסת ליכולתו של אדם לקחת בחשבון קשרים ויחסי  

את   לאורם  ולשקול  ועמדות  לוגיקה  בין  רעיונות,  בין  לכאורה  תואמים  ולא  סותרים  רבים,  גומלין 

ם הלומדים הבנה עמוקה יותר  התוצאות של פעולה בטווח הקצר ובטווח הארוך. בתהליך זה רוכשי

לדילמות  מעשיים  פתרונות  ומוצאים  בעמדתם  התומכים  טיעונים  מפתחים  מנוגדות,  עמדות  של 

ולקונפליקטים. הלומדים נדרשים להבנת הצרכים והאינטרסים של האחרים ולפיתוח היכולת לתת  
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עיתים אף  סותרים, להם מענה במסגרת התהליך. האתגר הוא ליישב בין רעיונות או עמדות שונים ול 

 ולהכיר בכך שיש יותר מפתרון אחד או שיטה אחת למציאת פתרון. 

מתחים  ליישב  כדי  בסיסיות.  מיומנויות  מספר  על  מתבססת  ודילמות  מתחים  ליישוב  הכשירות 

חשיבה מערכתית וראיית ומיומנויות של    גמישות קוגניטיבית ודילמות, הלומדים צריכים להיות בעלי  

כיצד   קטיבות שונות המציאות מפרספ ולהבין  מנקודות מבט שונות  בעיה  לראות  להם  המאפשרת 

  כבודו  אמפתיהדעות שונות אלה מביאות למתחים ולדילמות. יתר על כן, התלמידים צריכים להפגין  

חשיבה יצירתית ופתרון  כלפי אחרים המחזיקים בדעות שונות משלהם. הם יזדקקו למיומנויות של   

, כדי לעצב פתרונות לבעיות בלתי פתירות לכאורה. יישוב מתחים ן קונפליקטים פתרו  בדגש עלבעיות,  

סובלנות  ,  חוסן נפשיודילמות כרוך לעיתים בקבלת החלטות קשות ומורכבות; לכן על הלומדים לפתח  

 כלפי האחרים.  אחריות ותחושת  למורכבות ולעמימות 

 נטילת אחריות

, חוסר ודאות ומורכבות בדרך אחראית, מניחה שהאדם ההתמודדות עם חידוש, שינוי, גיוון, עמימות 

יכול לחשוב על עצמו באופן ביקורתי ולעבוד עם אחרים. היכולת לקחת אחריות היא ליבת התחושה 

של פעלנות הלומד ותנאי מוקדם לפיתוח יכולות יצירת ערך חדש ויישוב מתחים ודילמות. יצירת ערך  

לת לשקול את ההשלכות העתידיות של פעולותיו של האדם,  חדש ויישוב מתחים ודילמות מחייבים יכו

להעריך סיכונים וגמולים ולקבל את האחריות על תוצאות הפעולה. יישום יכולות אלו מצביע על קיום 

רפלקציה   לבצע  אדם  של  ליכולת  הקשורה  ואינטלקטואלית  מוסרית  בגרות  ועל  אחריות,  תחושת 

שצבר   הניסיון  לאור  פעולותיו  את  מוסריות  ולהעריך  אישיות  במטרות  ובהתחשב  שקיבל  והחינוך 

וחברתיות. ללומדים עם יכולת ליטול אחריות על מעשיהם יש מצפן מוסרי חזק המאפשר רפלקציה,  

פעולה עם אחרים ומתן כבוד לסביבה. פרט שנושא באחריות, שואל כדרך חיים שאלות הקשורות 

משל, מה עלי לעשות? האם אני צודק בעשייתי  לנורמות, לערכים, למשמעויות ולמגבלות. הוא שואל ל

 זו? היכן הגבולות? מה ההשלכות של מה שעשיתי, האם הייתי צריך לעשות זאת במבט לאחור?

הכשירות בנטילת אחריות מתבססת על מספר מיומנויות וגישות. נטילת אחריות דורשת מצפן מוסרי 

, המובילים להחלטות על פעולות שיש בהן תועלת נרחבת  יושרהותחושה של    יכולת שליטהחזק,  

 לאחרים ויישום   בחמלה ובכבוד   עבור אחרים. פיתוח הכשירות של לקיחת אחריות דורש התייחסות 

הן על פעולותיו של האדם עצמו והן על פעולות של אחרים. כשירות לקיחת אחריות    יקורתית חשיבה ב

כבסיס    אמון. חשוב גם לבנות  וחשיבה רפלקטיבית  רגולציה עצמית  ,מודעות עצמית מתבססת גם על  

ללקיחת אחריות. תלמידים המקבלים אמון מעמיתים, ממורים ומהורים נוטים יותר לקחת אחריות על 

 . מעשיהם
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 ככוח המניע של החינוך  (Agency). פעלנות  4.5

  611מהי פעלנות? 4.5.1

פעלנות מוגדרת כיכולת לקבוע מטרות, וליזום ולפעול באופן עצמאי ואחראי כדי להשיגן ולחולל שינוי.  

הפרט הפעלן מעצב את המציאות ומקבל החלטות באופן עצמאי במקום להיות מופעל ומעוצב על ידי  

פדגוגיה מוטת עתיד, כדי להשיג שלומות, שהיא מטרת    תפיסת על ידי אחרים. על פי    החלטות שנקבעו

החינוך, על כל בעלי העניין במערכת החינוך, החל מגופי המטה דרך מפקחים, מנהלים, ומורים וכלה  

בתלמידים, להפגין פעלנות, כלומר לעצב בעצמם את העתיד החינוכי שלהם ושל תחומי אחריותם 

בה יכולים כלל בעלי העניין במערכת החינוך להיות פעלנים, כלומר לעצב בעצמם    במערכת. הדרך

שאותו  משתנה  במציאות  רצוי  חינוכי  עתיד  לעיצוב  במודל  שימוש  לעשות  היא  רצוי,  חינוכי  עתיד 

הפמ"ע. שימוש תדיר ושיטתי במודל פמ"ע לעיצוב עתיד חינוכי רצוי, על ידי בעל עניין    תפיסת מציעה  

נוך, אינו רק ביטוי להפגנת פעלנות מצד אותו בעל העניין, אלא משמש גם כתהליך  במערכת החי

המרכיבים  משלושת  אחד  גם  היא  האוטונומיים  העניין  בעלי  פעלנות  פעלן.  כגורם  אותו  המעצב 

ארגון חינוך מורכב מסתגל ביחס לעיצוב עתיד רצוי לארגון במציאות מורכבת   תפיסת המרכזיים של  

 ומשתנה. 

 כמטרת הלמידה וכמאפיין של תהליך הלמידה פעלנות 

ניתן להתייחס לפעלנות בשני אופנים שונים, משלימים ומסונכרנים. באופן הראשון, אחת ממטרות 

הלמידה היא לפתח פעלנות בקרב הלומדים באמצעות פיתוח תחושת עצמיות ויכולת, ועידודם לקבוע  

נות היא אחת ממאפייני תהליך הלמידה, לעצמם מטרות ולנקוט צעדים להשגתן. באופן השני, פעל

מקיימים  והלמידה  הפעלנות  להשגתם.  פעילויות  ויוזם  ללמידתו  יעדים  מגדיר  פעלן  לומד  כלומר 

מערכת יחסים מעגלית. לומדים פעלנים, המחליטים בעצמם מה ואיך ילמדו, מפגינים מוטיבציה רבה 

 במיומנויות למידה טובות יותר. יותר ללמידה, נוטים יותר להגדיר יעדים ללמידתם וניחנים 

 פעלנות במגוון הקשרים 

ויצירתיים.   יכולה להיות מופעלת בהקשרים שונים: מוסריים, חברתיים, כלכליים,  פעלנות  פעלנות 

את   מוסרית  מחייבת  היא  אחרים.  של  ובצורכיהם  בזכויותיהם  המכירות  החלטות  לקבל  מאפשרת 

כגון "מה עלי לעשות? והאם אני צודק בעשותי    הלומד להפעיל חשיבה ביקורתית ולשאול שאלות 

כרוכה בהבנה הזכויות והאחריות של הלומדים אל מול החברה שבה הם    פעלנות חברתית זאת?".  

כלכלית חיים.   לכלכלה   פעלנות  ולתרום  כלכליות  הזדמנויות  ולמצות  לזהות  ללומדים  מאפשרת 

הגלובלית.   או  יצירתית המקומית, הלאומית  ל  פעלנות  לעולם  מאפשרת  להוסיף ערך חדש  לומדים 

הללו,  ההקשרים  בכל  וחדשנות.  דמיון  באמצעות  מדעיות  או  מעשיות  אמנותיות,  מטרות  ולקדם 

 פעלנות היא הבסיס לפיתוח כשירויות שנדרשות ללומדים כדי שיוכלו לעצב בעזרתן את העתיד. 
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  agency)-(Co 612  תפעלנות שיתופי 4.5.2

( מוגדרת כיחסי גומלין אינטראקטיביים ותומכים הדדית של הלומדים Co-agencyפעלנות שיתופית )

מטרותיהם   השגת  לקראת  להתקדם  ללומדים  המסייעים  זה,  עם  וזה  קהילה  מורים,  הורים,  עם 

המשותפות. סביבת למידה אפקטיבית צריכה להיות מושתתת על פעלנות שיתופית של תלמידים, 

הפעלנות מהם נחשב ללומד. סוג מסוים של פעלנות שיתופית היא    מורים, הורים וקהילה, שכל אחד 

שבה פרטים בודדים חוברים זה לזה, למרות ההבדלים ביניהם,   ,(Collective agency)הקולקטיבית  

יחדיו עם אתגרים מורכבים  כדי להתמודד  מתוך אחריות, תחושת שייכות, זהות ומטרה משותפים 

 י, כגון  הגברת ההגירה או שינויי האקלים.   בקנה מידה גדול, לאומי  או גלובל

המורים ממלאים תפקיד מרכזי בעיצוב סביבת למידה המוקירה פעלנות לומדים. כדי לסייע לתלמידים  

לפתח פעלנות, לא די בכך שהמורים יוכלו לזהות את האינדיווידואליות של הלומדים, עליהם גם להכיר  

ם משפחותיהם וקהילותיהם, ולהבין כיצד הן משפיעות  את מערכות היחסים שלהם עם בני גילם, ע

יוצרים  נעשים  והתלמידים  המורים  לומדים,  פעלנות  המעודדת  במערכת  למידתם.  משותפים  -על 

החינוך שלהם  לגבי  הלומדים מפתחים תחושת מטרה  והלמידה.  יחד בתהליכי ההוראה  הפועלים 

חינוך   פרויקט  במסגרת  למידתם.  על  בעלות  )ה  2030ולוקחים  השמש"  "מודל  (  90תרשים  וגדר 

 לפעלנות שיתופית בין מורים לתלמידים הכולל תשע דרגות של שיתוף פעולה: 
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 613מודל השמש לפעלנות שיתופית  90תרשים 

 

  614מאפייני פיתוח פעלנות?  4.5.3

 גישות ומיומנויות המקדמות פעלנות לומדים

פעלנות  ליישם  גישות   כדי  של  תמהיל  משולב  באופן  להפעיל  הלומדים  נדרשים  מיטבית,  בצורה 

ומיומנויות קוגניטיביות, חברתיות ורגשיות. פעלנות הלומדים מתבססת על פיתוח גישות ומיומנויות  

ויסות עצמי, תודעת צמיחה, מוכוונות מטרה,  של אוטונומיה, מסוגלות עצמית, יכולת רפלקטיבית, 

בות, ערכי זהות ויעדים(, מודעות חברתית )ערכים, מטרות וצרכים של הקהילה(  מודעות עצמית )מחש

 (.91תרשים  ומודעות למשאבים )

 

 

613 https://www.oecd.org/education/2030-

project/contact/OECD_Learning_Compass_2030_Concept_Note_Series.pdf 
614 Transforming Education (2018) Student Agency 
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 615מיומנויות וגישות המקדמות פעלנות  91תרשים 

 רובדי סביבה התומכים בפעלנות לומדים

 (:92  תרשים רבדים שונים בסביבה שבה פועל הלומד תומכים ומאפשרים במשולב פעלנות לומדים )

 מערכות יחסים עם אחרים, כגון מורים ועמיתים •

תרבות בית הספר והכיתה המספקת לתלמידים הזדמנויות להביע מחשבות, רעיונות ודעות  •

 והמכבדת אותם כמי שמובילים את למידתם

 ת קהילתית מתאימות, התומכות והמקדמות את פעלנות הלומדתרבות משפחתית ותרבו  •

 גישה למשאבים ותמיכה חברתית המסייעים בהשגת יעדים  •

 

 

615 https://transformingeducation.org/wp-content/uploads/2018/09/Agency-Overview_ready_Sept18.pdf 
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 615גורמים סביבתיים תומכי פעלנות 92תרשים 

 גורמים המאפשרים ללומדים להביא לידי ביטוי את פעלנותם 

 קיימים ארבעה גורמים המאפשרים ללומדים להביא לידי ביטוי  את פעלנותם:  

 קיום מטרות אפשריות שונות אך מושכות במידה שווה  .1

הבנה של תגמולים, מידיים ועתידיים, המסייעת להניע אותם להשגת היעדים. )מוטיבציה זו   .2

 יכולה להכיל תחושת שייכות, תחושת מסוגלות ותחושת כוח או השפעה(

 קיום האסטרטגיות הדרושות כדי לפעול על פי תוכנית להשגת היעדים.  .3

 קיום משאבים זמינים להשגת היעדים.  .4

 פעלנות לאורך הרצף ההתפתחותי של הלומד 

פעלנות היא יכולת המתפתחת בהדרגה לאורך שלבי הרצף ההתפתחותי של הלומדים, כאשר בכל  

 (: 4 טבלהשלב מושם דגש על היבטים אחרים )

 פעלנות לאורך הרצף ההתפתחותי של הלומד  4 טבלה
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 . עקרונות הפעולה של פדגוגיה מוטת עתיד 4.6

 מהם עקרונות הפעולה ?   4.6.1

פרק זה עוסק במרכיב עקרונות הפעולה המהווים ציר מרכזי במודל פדגוגיה מוטת עתיד ואשר יישומם 

הוא כלי מרכזי בעיצוב העתיד הרצוי של החינוך בכל הרמות. עקרונות הפעולה של מודל הפמ"ע הם 

וייעוד אישי.-פרסונאליות, שיתופיות, אי כלול של זהות  עקרונות   פורמליות, גלוקליות, תמורתיות ות 

תחומים   במגוון  וגלובליות להתמודדות עם המציאות המשתנה  כלליות  דרכים  מייצגים  אלו  פעולה 

בכלל ובתחום החינוך בפרט. יישום עקרונות הפעולה יכול להשתנות באופן דינמי,  בהתאם לאתגרים 

אינם תלויי ולהזדמנויות שהמגמות העתידיות מייצרות באופן מתמיד. בנוסף, העקרונות הם גנריים ו

ניתן ליישמם בזרמים ובמסגרות חינוכיות מגוונים. עקרונות הפעולה   ולכן  תוכן ותרבות ספציפיים, 

הפדגוגיים   ההיבטים  כלל  על  אינטגרטיבית  השפעה  ליצירת  יחדיו  ופועלים  זה  את  זה  משלימים 

החינוך, במערכת  הרבדים  בכל  ליישום  ניתנים  הם  החינוכי.  הפעולה  שדה  של  החל    והארגוניים 

בתלמיד, דרך המורה ומנהל בית הספר, המשך ברשות המקומית, הפיקוח והמחוז וכלה בגופי המטה  

 של משרד החינוך. בסעיפים הבאים יוצגו תיאורים של עקרונות הפעולה. 

 עקרון הפרסונליות    4.6.2

 חנוך לנער על פי דרכו )משלי כב ו( 

 רה,יט, ע"א( אין אדם למד אלא ממקום שלבו חפץ )בבלי, עבודה ז

 עקרון הפרסונליות בחינוך  

הוא   באשר  לפרט  ושירותים  תהליכים  מוצרים,  של  אישית  התאמה  משמעה  בחינוך  פרסונליות 

)תלמיד, מורה, מנהל ועוד(, לפי יכולותיו, צרכיו, רצונותיו ומצבו. התאמה זו מאפשרת לפרט לממש  

אי לתהליך למידתו ולספק לו ערך  את הפוטנציאל שלו, לעמוד במטרות שהציב לעצמו, להיות אחר 

מוסף המעצים אותו. פרסונליזציה של הלמידה היא גישה חינוכית שלפיה יש להתאים את הלמידה 

היא  יישום עקרון הפרסונליות בפדגוגיה  ורצונותיו. משמעות  צרכיו  פי  על  תלמיד  לכל  אישי  באופן 

מותאמת   תיעשה  היא  ואחידה  ומתקנית  ללומד תשתנה,  היבטי שההתייחסות  בכל  ללומד  אישית 

או באמצעות טכנולוגיה  הלומד עצמו  ידי  על  ידי המורה,  על  להתבצע  יכולה  הפדגוגיה. ההתאמה 

 המנטרת את הלומד והמתאימה לו את הלמידה באופן אוטומטי.  

יכול לבוא לידי ביטוי בכל היבטי הפדגוגיה על ידי התאמה אישית של מרכיבים  עקרון הפרסונליות 

למידה, ובכללם ספקי הלמידה, תוכניות ותוכני הלימודים, פרקטיקות וכלי למידה, סגנון  שונים של ה

וקצב הלמידה, זהות עמיתי הלמידה ושותפיה, מיקום ומועדי הלמידה, מרחבי הלמידה ואופני הערכת 

 הלמידה ומבצעיה. 
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יחסים   למידה המותאמת אישית ללומד יכולה להתבצע בכמה רמות, שכל אחת מהן מייצגת מערכת 

ההבדל בין הרמות   616(.5  טבלה)דיפרנציאליות, אינדיווידואליות ופרסונליות  שונה בין המורה ללומד:  

הוא באובייקט שמולו ההתאמה מתבצעת ובגורם המבצע אותה. ברמת הדיפרנציאליות ההתאמה 

כל לומד    מתבצעת מול קבוצת לומדים, ואילו ברמות האינדיווידואליות והפרסונליות היא מתבצעת מול

הגורם המרכזי   הוא  והאינדיווידואליות המורה  הדיפרנציאליות  כך, ברמות  על  נוסף  באופן ספציפי. 

 בביצוע ההתאמה, ואילו ברמת הפרסונלית הלומד הוא הגורם המרכזי בביצוע ההתאמה. 

 רמות של למידה מותאמת אישית  5 טבלה

 

רלוונטיות   ועם  יישום עקרון הפרסונליות בחינוך מסייע להתמודדות עם אתגר המציאות המשתנה 

מקבל  שהלומד  המוסף  הערך  את  מעצימה  האישית  ההתאמה  :ראשית,  אופנים  במספר  החינוך 

יותר של  ויעיל  ניצול אפקטיבי  אובייקטיבי, עקב  באופן  הן  בו,   החינוכיים המושקעים  מהמשאבים 

באופן סובייקטיבי, עקב המענה המותאם לצרכיו, לשאיפותיו ולנטיותיו. שנית, חינוך    המשאבים, והן

מותאם אישית נוטה להיות מוטה עתיד, שכן הוא מותאם למאפייניהם, לצורכיהם ולשאיפותיהם של  

בני הדור הצעיר, שנולדו לעולם שבו ההתאמה האישית לפרט היא דומיננטית. לבסוף, חינוך מותאם  

על הלומד את ההתמודדות עם אתגרי העתיד, שכן הוא מאפשר לו, במסגרת תהליך    אישית מקל

החינוך, לפתח יכולות של זיהוי חוזקותיו וחולשותיו, של האופן שבו ניתן למקסם אותם ושל איתור 

דרכי הלמידה האפקטיביות עבורו. יכולות אלו מסייעות ללומד להתמודד עם שטף מידע, כלומר עם 

 ב.  מידע מגוון ור

האינטרסים  לפי  שלו  הלמידה  מאפייני  כלל  את  ויקדם  יבחר  לעצמו  הלמידה  את  המתאים  לומד 

והשאיפות שלו, לפי יכולותיו ולפי מאפייני אישיותו. כך הוא יוכל למצות את הפוטנציאל האישי שלו  

ולהכין א ללמידה  את המוטיבציה הפנימית שלו  להגביר  חיצוניים,  אילוצים  לצמצם  ת באופן מרבי, 

עצמו באופן מיטבי לעתיד הרצוי. יודגש כי יישום עקרון הפרסונליות בתחום החינוך מתבצע באופן  

 

 

616 Personalized Learning. http://www.personalizelearning.com/p/home.html 



 

 

344 

 

 

 מערך המו"פ

 המינהל הפדגוגי

 משרד החינוך

 

 פדגוגיה מוטת עתיד במציאות המשתנה|  4ספר 

מורים  מנהלים,  מפקחים,  מול  המערכת,  רובדי  בכל  אלא  הלומדים,  מול  רק  לא  כלומר,  פרקטלי, 

 והורים. 

 התכווננות ללמידה מותאמת אישית 

 :617סייםלמידה מותאמת אישית מושתתת על ארבעה מרכיבים בסי

יכולות   ● היכולת   -   ( (competency-basedמבוססת  פי  על  להתקדם  לתלמיד  מאפשרת 

 והשליטה שלו בתחום הנלמד.

לימוד  ● מסלולי  תחומים   -  מגוון  במגוון  למידה  יכולות  ולהפגנת  ללמידה  הזדמנות  מספקת 

 הנלמדים בתוך בית הספר וגם מחוצה לו.

 מיש המאפשר לפתח מיומנויות ויכולות. מספקת לתלמיד מרחב זמנים ג -  מרחב זמן גמיש ●

 מספקת נתונים ברורים שיסייעו ללומד להתקדם.  - הערכה משמעותית  ●

מזווית הראייה של הלומד, למידה מותאמת אישית מחייבת רכישת מיומנויות, ערכים וגישות, כגון 

אוששות ועוד. אוריינות רגשית, אחריות ומשמעת עצמית, הנעה פנימית, ניהול עצמי, חוסן ויכולת הת 

רכישת מיומנויות של למידה אישית ועצמאית תאפשר ללומד לפעול וללמוד באופן עצמאי במשך כל  

 חייו הבוגרים. 

 ית ליישום למידה מותאמת אישית תפיסתמסגרת 

יישום למידה מותאמת אישית הוא מהלך של שינוי מהותי ומערכתי בסביבה הארגונית והפדגוגית של  

ית ליישום למידה מותאמת  תפיסת כדי להתמודד עם אתגר זה, מומלץ לאמץ מסגרת   חינוך.ארגוני  

אישית שתסייע בתכנון ובביצוע היישום של למידה זו, החל מרמת בית הספר ועד לרמה  הרשותית, 

 618.(93תרשים המחוזית והמערכתית )
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618 Duggan K. (2021) PERSONALIZED LEARNING IMPLEMENTATION FRAMEWORK, Education Elements. 



 

 

345 

 

 

 מערך המו"פ

 המינהל הפדגוגי

 משרד החינוך

 

 פדגוגיה מוטת עתיד במציאות המשתנה|  4ספר 

 

 618מסגרת תפיסתית ליישום למידה אישית 93תרשים 

ליישום למידה מותאמת אישית כוללת חמש קטגוריות, שבכל אחת מהן חמישה ית  תפיסת המסגרת ה

 מרכיבים, שארגון החינוך צריך לטפל בהם: 

שנתית, התאמת היזמות -התאמת החזון, בניית תוכנית הפצה, מפת דרכים רב  -  אסטרטגיה  ●

 הארגונית, קביעת יעדים ומדדים להצלחה 

ללמידה מותאמת אישית, למידה בהכוונה עצמית של תרבות של חדשנות, מודלים    -  עיצוב ●

הלומד, התאמת מערכת השעות ללמידה מותאמת אישית, הגדרת תפקידי המורה בלמידה 

 מותאמת אישית. 

והוראה  ● לימודים  לימודים   - תוכנית  תוכניות  אישית,  מותאמות  לימודים  תוכניות  יצירת 

י, התאמת תרבות הציונים, ההערכה  מקוונות ושאינן מקוונות, תמהיל תכנים לשימוש דיגיטל

 ואיסוף הנתונים, מענה לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים. 

תפקידים התומכים במורים, הכשרות מקצועיות למורים, מאגרי ידע על    -  תמיכה ארגונית ●

למידה מותאמת אישית, מאמני למידה אישית ומערכת הערכה, קמפיין שיווק ותקשור של  

 למידה מותאמת אישית.  

שדרוג   -  עולתפ ● תוכנית  המידע,  במערכות  תמיכה  תוכנית  דיגיטליים,  וכלים  מחשוב  ציוד 

 שנתי למהלך, משאבי כוח אדם לתפעול המהלך. -תשתיות מחשוב, תקצוב תלת 
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 המורה והלמידה המותאמת אישית

ורכישת  המורה  תפקידי  של  הרחבה  ידרוש  הפרסונליות  עקרון  יישום  המורה,  של  הראייה  מזווית 

 :619התמחויות הוראה מתאימות. תפקידי מורים במערכת למידה מותאמת אישית הם

המבוגר המשמעותי בחיי הלומד, המשפיע באופן חיובי על כל ממדי החינוך של   -  חונך אישי ●

ממדי, את משפחתו ואת סביבת מגוריו.  -הלומד. על החונך האישי להכיר את הלומד באופן רב

פנים, המתייחסות  -אל-תומכת באמצעות פגישות קבועות פנים   עליו לספק ללומד מעטפת ליווי

 ללמידה, ליחסים חברתיים, להיבטים רגשיים, לשאלות זהות ועוד. 

מסייע ללומדים בבניית תוכניות לימודים מותאמות אישית    -  יועץ לתכנון תוכנית לימודים אישית ●

 התואמות את היעדים שהציבו לעצמם. 

שיר ומאמן את הלומדים בעזרת פרקטיקות וכלי למידה מגוונים מכ -  מאמן כושר ללמידה אישית ●

 שבהם הם יכולים או מעוניינים לעשות שימוש בלמידתם המותאמת אישית  

מכווין את הלומדים למיצוי הזדמנויות למידה פורמליות   -  (connector) מכווין הזדמנויות למידה  ●

 פורמליות בהתאם ליכולותיהם והעדפותיהם האישיות.-ואי

מלווה ומנחה את הלומד בחקר תחומי העניין שלו, בהצגת שאלות ובגילוי עצמי   -  נחה ומתווךמ ●

 של תשובות. כמו כן מוודא שהלומד מודע לתהליך ההתקדמות שלו בלמידה.  

אוסף נתוני למידה אישיים באופן מתמשך עבור כל תלמיד לצורך ביצוע הערכה מותאמת   -   מעריך  ●

 אישית.  

 

 השיתופיות   עקרון  4.6.3

 טובים השניים מן האחד )קהלת, ד, ט(

 אין סכין מתחדדת אלא בירך של חברתה )בראשית רבה, פרשה סט, סימן ב( 

 עקרון השיתופיות בחינוך

יכולתם   יותר באופן המעצים את  או  גורמים   יחדיו שני  שיתופיות בחינוך היא תהליך שבו פועלים 

יכ או משותף שלא  חינוכי אישי  יעד  זה מזה. השיתופיות מובילה לשיתוף להשיג  לו להשיג בנפרד 

רלוונטי,  חינוך  לייצר  היא  שתכליתו  לו,  ומחוצה  החינוך  עולם  בתוך  ומוסדות  יחידים  בין  פעולה 

 משמעותי ומצמיח עבור הפרט והחברה בכללותה. 

רלוונטיות   ועם  המציאות המשתנה  אתגר  עם  להתמודדות  מסייע  בחינוך  השיתופיות  עקרון  יישום 

החינוך בכמה אופנים: ראשית הוא מעצים את יכולתם של פרטים וארגונים לבצע למידה אפקטיבית  

או לשפר את מאפייני החינוך הניתן ללומדים. כמו כן, שיתופיות מייצרת אצל הלומדים את היכולת 
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להבין את המציאות המורכבת והמשתנה באופן טוב יותר. הסיבה לכך היא שכל שותף מביא עימו 

שונות את   והטיות  לו,  הייחודית  הראייה  מקוזזות   זווית  פרטים  של  המשתנה  המציאות  בהבנת 

ומתוקנות על ידי חברי קבוצה. נוסף על כך, היכולת לעבוד ביעילות באופן שיתופי, היא מרכיב מרכזי  

ש היא  ההערכה  בתעסוקה.  יותר  מאוחר  להשתלב  התלמידים  יעבדו   65%-ביכולת  מהתלמידים 

ומיומנויות  בבגרותם בעבו  רצוי שירכשו בבתי הספר כשירויות  כן  ועל  כיום,  דות שכלל אינן קיימות 

יוזמה,   בעיות,  פתרון  יצירתיות,  ובכללן  מוכרת,  ובלתי  חדשה  מציאות  עם  בהתמודדות  המסייעות 

למידה שיתופית יכולה לצייד את   620עבודת צוות ובניית צוות, יצירת יחסי גומלין ומיומנויות חברתיות. 

מידים במיומנויות אלו. עשייה שיתופית יכולה להתקיים מחוץ לגבולות הכיתה ובית הספר וגם  התל

מחוץ לגבולותיו של תחום דעת מסוים אחד. אלו היכולים לעבוד בצוות ולקדם תבונה קולקטיבית יהיו 

כמנהיגים.  גם  יקדמם  והדבר  בעתיד  מבוקשים  לקבוצות   621עובדים  מאפשרת  שיתופיות  לבסוף, 

של  מקומי ברוחם  ומוסכם,  משותף  רצוי  חינוכי  עתיד  לעצב  כדי  יחד  ולפעול  ללמוד  מבוזרות  או  ות 

 האתגרים והזדמנויות הנגזרים באופן דינמי מהמציאות המשתנה. 

 שתי פרדיגמות לשיתופי פעולה בחינוך

זו: פרדיגמת  זו את  שיתוף פעולה בתחום החינוך מיושם על פי שתי פרדיגמות שונות המשלימות 

תוצרים.מי להשגת  כתהליך  פעולה  שיתוף  ופרדיגמת  חינוכי,  כתוצר  פעולה  שיתוף    622ומנויות 

פעולה   שיתוף  מיומנויות  בפיתוח  מתמקדת  חינוכי  כתוצר  פעולה  שיתוף  מיומנויות  פרדיגמת 

תהליכי  של  הרצוי  החינוכי  כתוצר  קבוצות  של  או  יחידים  של  וחברתיות  אישיות  קוגניטיביות, 

למש כך  ארגון  השיתופיות.  ידי  על  פעולה  שיתוף  מיומנויות  הוגדרו  סוגי    P21ל,  מארבעה  כאחד 

וגם במדיניות   OECD-והן נכללות גם במצפן הלמידה של ה 21-המיומנויות החשובות ביותר במאה ה

כתהליך  פעולה  שיתוף  פרדיגמת  זאת,  לעומת  בישראל.  החינוך  משרד  של  הלאומית  הפדגוגית 

ביישום  מתמקדת  תוצרים,  הפעולה    להשגת  של  רצויים  תוצרים  להשגת  הפעולה  שיתוף  תהליכי 

התוצרים   ורמת  משתתף  כל  שהשיג  התוצרים  רמת  ומוערכות  נמדדות  זו  בפרדיגמה  השיתופית. 

 שהשיגה הקבוצה כולה במסגרת תהליך שיתוף הפעולה. 

לקדם  החינוך  מערכת  על  חינוכיים,  ויעדים  מטרות  השגת  של  ההצלחה  סיכויי  את  להגביר  כדי 

תהליכים ארגוניים ופדגוגיים של שיתוף פעולה המערבים את כלל בעלי העניין שלה. שותפויות אלו 

יכולות להתקיים ברבדים שונים, באופנים מגוונים ובין בעלי עניין שונים של תחום החינוך: תלמידים, 

ה, אקדמיה,  מורים, מנהלי מוסדות חינוך, מחוזות וגופי מטה במשרד החינוך, איגודים, משרדי ממשל

 623מגזר עסקי, מגזר שלישי, מערכות חינוך במדינות אחרות ועוד. 

 

 

620VAN DE WOESTIJNE E. (2019) Collaborative spaces – the place to develop skills for the future, in TEACHING & 

LEARNING. 
621 Core Education, Ten Trends 2018 
622 P21.What We Know About Collaboration  

 
 הענן החינוכי, מסגרות פעולה ללמידה שיתופית  623

http://sites.education.gov.il/cloud/home/lmida_shitupit/Pages/lemida_shitufit_act.aspx  
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אחד מתהליכי שיתוף הפעולה המרכזיים בחינוך הוא הלמידה השיתופית. זהו תהליך שבו קבוצה של 

שני משתתפים או יותר לומדת במשותף על בסיס היכולות הייחודיות של כל משתתף ועל בסיס קשרי 

עמיתי בין  החברתית,   624הקבוצה.  הגומלין  ההתפתחות  בתהליך  חשוב  רכיב  הוא  מהם  אחד  כל 

הלימודית והקוגניטיבית שלו ושל עמיתיו. הלמידה השיתופית מבוססת בדרך כלל על ארבעה עקרונות 

מרכזיים: הלומד במרכז, דגש על אינטראקציות חברתיות, למידה בקבוצה ופיתוח פתרונות לבעיות 

 625אותנטיות. 

 רמות השיתופיות בלמידה

שיתופית: בלמידה  גם  הקיימות  שיתופיות  של  עיקריות  רמות  לשלוש  להתייחס   ,Sharingמקובל 
627 626Cooperating, Collaborating  .הבסיסית השיתוף  מחליפים    , Sharingברמת  הלומדים 

ללמוד מהם,  ליהנות,  יוכלו  הם  כדי שגם  מוגמרים,  אחרים בתוצרים  לומדים  או משתפים  רעיונות 

לעשות בהם שימוש או אף לתת משוב. היתרונות של השיתופיות ברמה זו הם בהעברה ובהנגשה 

באינטראקצי צורך  ללא  רעיונית  הפריה  המקדם  באופן  לגביו  משוב  בקבלת  וכן  המידע,  או  של  ה 

 ברכישת אמון עמוקה בין חברי הקבוצה.  

של   השנייה  משותף Cooperating  תשיתופיוה הרמה  תוצר  ליצירת  מכוון  לתהליך  מתייחסת   ,

התוצר המשותף נוצר על ידי מספר שותפים,   –שמתקיימת בו חלוקת עבודה ברורה בין חברי הצוות  

וגמה, כתיבה משותפת של מסמך, שכל אחד מהם אחראי לחלק מסוים, מוגדר ומובחן במשימה. לד 

תשובות לקראת מתכונת. בסיום -שבה כל חבר כותב פרק, או קבוצה של מורים היוצרים מאגר שאלות 

הכתיבה או היצירה מתקיים תהליך של עריכה והאחדה של המרכיבים שנוצרו לכלל תוצר סופי. חברי  

זמנית  -המרכיבים מתבצעת בו הצוות יכולים לעבוד בשיטת השיתופיות המקבילה, שבה העבודה על

וללא תלות באחד הלומדים או בשיטת השיתופיות העוקבת, שבה קיימת תלות בין סיום חלקו של  

 חבר צוות להתחלת עבודתו של חבר צוות אחר.  

, מתייחסת לעבודה משותפת ודינמית של חברי  Collaborating  תהרמה השלישית של השיתופיו

כדי לייצר תוצר משותף. אף שיש חלוקת תפקידים בין חברי הצוות, הצוות לאורך כל תהליך היצירה  

כל אחד מהם מחויב לביצוע המשימה הכוללת. לכל אורך חיי המשימה מתבצעות בשוטף הערכת  

 מצב והתאמת התפקוד לביצוע ולצרכים של חברי הצוות באמצעות התייעצות וסיוע הדדי. 

י מטרות המשימה, אופי התלמידים ויכולותיהם  רמת השיתופיות במשימת למידה מסוימת תיקבע לפ

לתהליך   אחריות  יש  ללומד  שבה  פעילה,  למידה  היא  שיתופית  למידה  הצוות.  בתוך  האמון  ורמת 

לעצמו והן כלפי שותפיו לקבוצה. ככל שחברי הצוות מאמינים כי שותפיהם למשימה  -ולתוצר, הן לו

 

 

  ויקיפדיה, למידה שיתופית 624
625 NMC Horizon Report: 2016 K-12 Edition, pp. 12-13  
 הענן החינוכי, רמות למידה שיתופית   626

http://sites.education.gov.il/cloud/home/lmida_shitupit/Pages/ramot_shituf.aspx  
 כלים קטנים גדולים, רמות של שיתוף   627

https://digitalpedagogy.co/2014/07/27/%D7%A9%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%95%D7%AA/  
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יכול הצוות להתמודד עם משימה הדורשת  מסוגלים לבצע את המשימה וכי יעשו זאת בנאמנות, כך  

 רמה גבוהה יותר של שיתופיות. 

  יישום פרקטיקות למידה והוראה שיתופיות

יישום עקרון השיתופיות גוזר יישום פרקטיקות למידה והוראה שיתופיות מגוונות. פרקטיקות למידה  

ועשייה,  למידה  קהילות  עמיתים,  למידת  לצורך  אפשריות  שי  628שיתופית  למידה ניהול  ודיון,  ח 

משחקית מרובת משתתפים, מיזמי למידה מקוונים, אירועי למידה ועוד. בתחום פרקטיקות ההוראה  

מוביל עקרון השיתופיות ליישום דפוסי הוראה ומקצועות הוראה חדשים. למשל, מורים יוכלו לפעול  

נוסף הוא כעמיתי למידה הלוקחים חלק בלמידה השיתופית עם תלמידיהם. דפוס הוראה שיתופ י 

תפקידם של מורים כאלה יהיה לבצע רישות פנימי בבית הספר   629. המורה כמארגן קהילתי וכמרשת 

ורישות חיצוני בין בית הספר לסביבה החיצונית. הרישות הפנימי יתמקד בחיבור בין לומדים לחונכים, 

ועשייה   ובהנעת קהילות למידה  של תלמידים  ביישום פלטפורמות טכנולוגיות של למידה חברתית 

ומורים. הרישות החיצוני יתמקד בטיפוח שיתופי פעולה בין בית הספר, המורים והתלמידים לגורמים 

חיצוניים המתאימים לשמש כמנחים בבית הספר, יחבר את בית ספר לתהליכים המתרחשים ברמת  

כ כמו  הקהילה.  עם  הפעולה  שיתוף  את  ויטפח  המקומית,  והקהילה  היישוב  המקומית,  ן,  הרשות 

המורה המרשת ייזום ויניע מהלכי שיתוף פעולה מקוונים ופיזיים עם בתי ספר בארץ ובעולם, יחבר  

בין תלמידים לגורמי מגזר עסקי ואקדמיה, למיזמי למידה מקוונים גלובליים ולאירועי למידה ארציים. 

ת למידה דפוס הוראה שלישי רלוונטי הוא המורה כמאמן כושר פדגוגי המאמן את הלומדים בשיטו 

 שיתופית. 

 

  

 

 

 ויקיפדיה, קהילה לומדת וירטואלית.   628

 .  28. עמ' 21-(. חינוך לקיימות רחבה: מתווה לבית ספר של המאה ה2012הרשת הירוקה ומרכז השל ) 629
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 פורמליות   -עקרון האי  4.6.4

 איזהו חכם? הלומד מכל אדם )פרקי אבות, פרק רביעי, משנה א'( 

 פורמליות בחינוך -עקרון האי

נדרשת   החינוך  מערכת  ומצב,  זמן  מקום,  בכל  וזמינים  מגוונים  הלמידה  משאבי  שבה  במציאות 

והלמידה המצויות מחוץ  הזדמנויות הפעולה  את  כדי למצות  הלומדים  יכולותיהם של  את  להעצים 

פורמליות בחינוך משמעותו למידה המתבצעת מחוץ למסגרות  -למערכת הפורמלית. יישום עקרון האי

ומתרבות  ארגוניות   הזדמנויות הלמידה הפוטנציאליות ההולכות  את  פורמליות, המנצלת  וחינוכיות 

פורמליות בחינוך מסייע להתמודדות עם אתגר המציאות  -במרחבי החיים השונים. יישום עקרון האי

המשתנה ועם רלוונטיות החינוך בכמה אופנים. ראשית, הוא מעצים את יכולת הלמידה של הלומדים 

מגו שנית, הממצים  הפורמליות.  הלמידה  להזדמנויות  מעבר  נוספות  למידה  הזדמנויות  של  רחב  ון 

פורמלית היא מוטת עתיד, שכן היא מפגישה את הלומדים עם האתגרים וההזדמנויות  -הלמידה האי

של המציאות המשתנה עוד לפני שמערכת החינוך הפורמלית נערכת לעסוק בהם. יתר על כן, סביבת  

ית מבוססת על מגוון עצום של ספקי למידה הפטורים ממגבלות רבות של מערכת  פורמל-הלמידה האי

 החינוך הפורמלית, שאינן מאפשרות לה להשתנות בקצב דומה.  

  פרדיגמת אקולוגיית שטפי הלמידה 

האי הלמידה-עקרון  שטפי  אקולוגיית  מפרדיגמת  חלק  הוא  בחינוך   פורמליות 

Learning flows)(,631 630  וזמינים, הזדמנויות למידה מצויות בשפע שבה משאבי הלמיד נפוצים  ה 

במרחבי החיים, והלומדים יכולים להיכנס ולצאת באופן עצמאי משטפי למידה פוטנציאליים הקיימים  

באופן מתמיד בסביבתם וללמוד בכל מקום, זמן ומצב. פרדיגמה חדשה זו, הנתמכת על ידי מגוון רחב 

יות והרשתות החברתיות, מקורות חינוך פתוח וכלים ליצירת של טכנולוגיות בתחום הניידות, הקישור

חינוך  ללומדים להשתחרר ממודל הלמידה המסורתי המעוגן במוסדות  מקוונים, מאפשרת  תכנים 

פורמליים )בתי ספר, מכללות ואוניברסיטאות(, ששימשו עד כה כשערים העיקריים לחינוך ולמוביליות  

 חברתית.  

מובילה למספר שינויים במאפייני הלמידה שצריכים להיות מיושמים על ידי  פרדיגמת שטפי הלמידה  

לומדים, מוסדות החינוך, גופי הסמכה וקובעי המדיניות. ראשית, מדובר במעבר מלמידה אפיזודית 

הלמידה האפיזודית מתרחשת רק במקום מסוים )כיתה( ובזמן מסוים )במהלך יום  ללמידה רציפה.

ייעודם המקצועי )מורים(. לעומת זאת הלמידה הרציפה  הלימודים(, ומעבירים א ותה אנשים שזהו 

המשולבות   פוטנציאליות  למידה  הזדמנויות  ניצול  מתוך  וזמן  מקום  בכל  עצמאי  באופן  מתבצעת 

 יומיים והסתייעות בטכנולוגיות מחשוב ניידות ושיתופיות.  -בפעילויות ובמפגשים יום 

 

 

630 IFTF (2013). From educational institutions to learning flows: Mapping the future of learning, p. 1. 

http://www.iftf.org/our-work/global-landscape/learning/from-educational-institutions-to-learning-flows-map/ 
631 IFTF (2016). Learning is earning the national learning economy, p. 4. 

http://www.iftf.org/fileadmin/user_upload/downloads/learning/IFTF_ACT_LearningIsEarning_ResearchMap.pdf 
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מות ללומד לדפוס של "פיתוי" הלומד לניצול הזדמנויות מדפוס של הקצאת משי שנית, מתבצע מעבר

למידה. בעולם של ריבוי מקורות מידע וידע זמינים לכול, האתגר של מחנכים ומורים יהיה "לפתות"  

את הלומדים באמצעות טכניקות ותמריצים שונים להשתמש במקורות ובמשאבים, לנווט באקולוגיית  

ש למידה  מטלות  ולהשלים  החדשה  צפויים הלמידה  למידה  שטפי  של  במציאות  עצמם.  על  לקחו 

של  רחב  מגוון  לנצל  שיוכלו  ללמידה,  העצמית  מוטיבציה  בעלי  הלומדים  בין  הפערים  להתרחב 

 הזדמנויות למידה, לבין הלומדים חסרי המוטיבציה שעלולים להשתרך מאחור.  

אצירת תכנים. בעידן  שלישית, העיסוק בתוכני הלמידה משתנה מדפוס של העברת תכנים לדפוס של  

של גידול במשאבי הלמידה גובר הקושי לאתר משאבי למידה רלוונטיים מתוך מגוון רחב ביותר של 

משאבי למידה זמינים. במצב זה גוברת חשיבותה של היכולת לאצור את המידע הרלוונטי, כלומר, 

ר זה יצריך פיתוח  לאתר, לאחד ולספק את משאבי הלמידה הרלוונטיים בהקשר ובזמן הנכונים. אתג

ויישום של כלים ופלטפורמות שיסייעו ללומד וינחו אותו אל משאבי הלמידה הנכונים והרלוונטיים לפי 

 המקום, הזמן וההקשר.  

רביעית, מתבצע מעבר של ספקי שירותי הלמידה מדפוס של אספקת שירותי למידה לכמות לומדים   

למנעד רחב של לומדים. ספקי למידה רבים בנויים  בטווח קבוע אחד לדפוס של אספקת שירותי למידה  

היום ללמד בקנה מידה מסוים. בתי ספר מיועדים למאות תלמידים, ואוניברסיטאות משרתות אלפי 

סטודנטים. אולמות לימוד מיועדים למאות תלמידים, ואילו חדרי כיתות מיועדים לעשרות ספורות של 

למיד  יאפשרו  שיתופיות  טכנולוגיות  מעבר תלמידים.  הרבה  שהם  לחלוטין,  אחרים  מידה  בקני  ה 

לגבולות העליונים או התחתונים של הטווח הפורמלי, החל מקורס המותאם אישית ללומד ספציפי 

ועד קורסים שבהם משתתפים מאות אלפי סטודנטים. למידה במנעד רחב פותחת פתח למגוון ספקי  

 פורמלית. -למידה נוספים התומכים בלמידה אי

הצורך להכרת הסביבה בתוצרי הלמידה האיחמישית, ע בסיס  נדרש מעבר משימוש  -ל  פורמלית, 

סוגים   יאפשרו  אינטרנטיות  שיתופיות  פלטפורמות  מגוונים.  מוניטין  למדדי  וציונים  תארים  במדדי 

חדשים של מתן משוב והערכת ניסיון, ידע, מיומנויות וכישורים של פרטים שישמשו ליצירת מוניטין  

וסס על דירוגים ומשובים של גולשים בעלי עניין. חשיבותם של מדדי מוניטין אלו תלך של פרטים המב

ותגבר ביחס למדדי תארים וציונים של מוסדות חינוך כבסיס לקבלת החלטות על העסקת עובדים ועל 

 יצירת קשרים עסקיים בשוק העבודה. 

מבוססת ציונים, הניתנת  שישית, האופן שבו תתבצע ההערכה ישתנה גם הוא, מהערכה אפיזודית  

אי בלמידה  לתמוך  כדי  גורמים  מגוון  המשקללים  רציפים  משוב  למנגנוני  הלמידה,  אירועי  - לאחר 

מנגנוני משוב אלו יתבססו על טכנולוגיות אגירת כמויות גדולות של   פורמלית ומסתגלת בזמן אמת.

 נתונים, כלי ניתוחי מידע מתוחכמים ושווקי מוניטין מקוונים. 
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 רמות פורמליות של הלמידה 

: למידה 632מסווג את רמת הפורמליות של הלמידה לשלוש קטגוריות לפי סדר יורד   OECD-ארגון ה 

פורמלית -( ולמידה איNon-formal learning(, למידה בלתי פורמלית )Formal learningפורמלית )

(Informal learning( לכל אחת מן הקטגוריות מאפיינים שונים .) 94 תרשים.) 

 

 633קטגוריות לרמת הפורמליות של הלמידה 94תרשים 

 למידה פורמלית

פורמלי  מכללה,   634  (Formal learning)  ת למידה  ספר,  )בית  חינוכי  מוסד  במסגרת  למידה  היא 

אוניברסיטה, מוסד להכשרה מקצועית( על בסיס תוכנית הוראה מוסדית מוגדרת המועברת בדרך 

כלל על ידי מורים והמקבלת הכרה בדמות תעודה או הסמכה פורמלית ומוכרת מהמוסד החינוכי או  

ומכו נשלטת  הפורמלית  הלמידה  מוסמך.  הערכה  מתקיימת מגורם  החינוכי,  המוסד  ידי  על  ונת 

במסגרות זמן ייעודיות, הנפרדות בדרך כלל מפעילות החיים הרציפה ומתבצעת באופן מודע מבחינת  

 הלומד.  

  

 

 

632 An, O. E. C. D. (2004). The Role of National Qualifications Systems in Promoting Lifelong Learning. 
633 https://www.modernworkplacelearning.com/cild/mwl/new-model-of-workplace-learning/ 
  ויקיפדיה, חינוך פורמלי634
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 למידה בלתי פורמלית 

א למידה המשולבת בפעילויות שאינן מוגדרות הי formal learning) -Non(635  ת למידה בלתי פורמלי

ה במונחים של יעדי למידה, זמן למידה או תמיכה בלמידה, אך כוללות בפועל במפורש כפעילויות למיד 

מרכיבי למידה משמעותיים. למידה בלתי פורמלית יכולה להתבצע במסגרת פעילות בתנועת נוער או  

במועדון נוער, תוך כדי פעילויות תרבות, פעילויות ספורט, פעילויות התנדבות, השתתפות במועצות  

ה בלתי פורמלית אינה מתבססת בדרך כלל על תוכנית לימודים ועל סילבוס מוגדרים נוער ועוד. למיד 

בשליטת   נתונה  פורמלית  הבלתי  הלמידה  ומוכרות.  פורמליות  ובהסמכה  בקרדיטציה  מזכה  ואינה 

הלומד, נשענת על נקודת מבטו ומתבצעת על ידו באופן מכוון ומודע ובצורה רציפה, כחלק מפעילות 

 ו. החיים השוטפת של

 פורמלית -למידה אי

יומיות  -היא למידה שמתרחשת במסגרת פעילויות יום  636(Informal learning) פורמלית  -למידה אי

הקשורות למעגלי החיים, כגון עבודה, משפחה או פנאי. למידה כזו יכולה להתבצע גם במסגרת ביקור  

משחק במשחקי מחשב, במהלך במוזיאון או במרכז מדע, במסגרת טיול בטבע או בסיור בעיר, תוך כדי  

שימוש בקורס מקוון בתחום עניין אישי, במהלך גלישה לאיתור תחומי עניין באינטרנט או תוך כדי  

פורמלית אינה מאורגנת או מובנית במונחים של יעדי למידה, -שימוש ברשתות חברתיות. למידה אי

פורמל ובהסמכה  בקרדיטציה  מזכה  ואינה  בלמידה  תמיכה  או  למידה  איזמן  למידה  ומוכרות.  - יות 

יומית שלו ולעיתים אף באופן בלתי -פורמלית מתבצעת ברצף בשליטת הלומד, כחלק מהפעילות היום 

 מכוון ובלתי מודע מבחינתו. 

פורמלית כצורת הלמידה המרכזית של הלומד היא גישת  -גישה חינוכית הדוגלת ביישום למידה אי

גישה חינוכית זו דוגלת בלמידה על בסיס חוויות חיים טבעיות,    637. (Unschooling)החינוך החופשי

ביצוע מטלות ביתיות, אינטרסים אישיים וסקרנות, התמחויות וניסיון בעבודה, נסיעות,  ובהן משחק,

החינוך החופשי מעודד חקירה   ספרים, שיעורי בחירה, משפחה, מנטורים ואינטראקציות חברתיות.

ביוזמת  פעילויות  של  היא    וגילוי  כך  יותר,  אישית  שהלמידה  ככל  כי  אמונה  מתוך  עצמם,  הילדים 

חינוך מותאם אישית זה, המתבצע בסביבה  משמעותית ומובנת יותר ללומד ועל כן גם שימושית יותר.

  טבעית ואותנטית, מקנה ללומד כישורים להתמודד עם העולם האמיתי.

 למידה במרחבי החיים ולמידה לאורך החיים 

ואישתי   פורמלית  בלתי  פורמלית,  למידה  והמקדמות  התומכות  למידה  במרחב -תפיסות  פורמלית 

(  Lifelong Learning( ולמידה לאורך החיים )Lifewide Learningובזמן הן למידה במרחבי החיים )

 . (95תרשים )

 

 

635 Wikipedia, Non-formal learning 
636 Wikipedia, Informal learning 
637 Wikipedia, Unschooling 
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 למידה במרחבי החיים ולאורך החיים  95תרשים 

 למידה במרחבי החיים

ם היא למידה המתבצעת במגוון מרחבי חיים והקשרי  (Lifewide Learning)638החיים במרחבי  למידה  

תעסוקתיים, אזרחיים, חברתיים, משפחתיים ועוד. גישה זו, התומכת בכל סוגי הלמידה, אך בעיקר    -

ואי פורמלית  בלתי  הקיימות -בלמידה  הלמידה  הזדמנויות  את  למצות  ללומד  מאפשרת  פורמלית, 

במרחבי החיים השונים כדי לפתח מגוון כישורים ומיומנויות, לבנות עצמו כאדם שלם ולפתח הרגלי 

החיים"למ במרחבי  "חינוך  קהילת  חיים.  כאורח  אפקטיביים  היא    )(Lifewide Education 639ידה 

העוסקים   חינוכיות  ומסגרות  שיטות  ידע,  בקידום  ותמיכה  עידוד  שמטרתה  גלובלית  ידע  קהילת 

ולשתף  רעיונות  לחקור  ניתן  שבו  שיתופי  פורום  מקיימת  הקהילה  החיים.  מרחבי  במגוון  בלמידה 

 ויות של למידה במרחבי החיים. פרקטיקות וחו

ודיגיטלית,   טכנולוגית  אוריינות  של  מיומנויות  לרכוש  הלומד  על  החיים,  במרחבי  למידה  לבצע  כדי 

יכולת איתור והערכה של הזדמנויות למידה, יכולת למידה עצמית, יכולת ניהול וארגון של הלמידה 

בנוסף, יישום פרקטיקת למידה במרחבי קוגניטיבית לחשיבה ולניתוח של אופן הלמידה.  -ויכולת מטא

ושל  הזדמנויות  של  ובבחירה  בזיהוי  ללומדים  לסייע  הפורמלית  החינוך  מערכת  את  מחייב  החיים 

שירותי הלמידה המתאימים להם ביותר, בהתאם ליעדיהם ולסגנונות הלמידה שלהם, וכן לנטר את  

יצטרך   זה  בהקשר  קשיים.  מתעוררים  כאשר  להם  ולסייע  כמרכז  התקדמותם  לתפקד  הספר  בית 

שירותי   ובבחירת  למידה  הזדמנויות  באיתור  ותמיכה  הדרכה  ללומד  המציע  למידה,  למידה  הכוונת 

 

 

638 Wikipedia, Lifewide learning 
639 Lifewide Education. http://www.lifewideeducation.uk/ 
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מטלה זו דורשת התמחות בהוראה חדשה של מנחה פדגוגי ומכווין  640 מתאימים בכל מקום ובכל זמן.

פורמלית במרחבי  -ואי  למידה. מורה מסוג זה יתמחה באיתור ובהצעה של הזדמנויות למידה פורמלית 

החיים ובסיוע פדגוגי לתלמיד בכל הנוגע לפרקטיקות הלמידה והטכנולוגיות שבהן כדאי לו להשתמש.  

כמו כן יוכל בית הספר לשתף פעולה עם הקהילה כדי להעשיר את המרחב הקהילתי בהזדמנויות  

 פורמליות שיפתחו הלומדים לטובת כלל הציבור. -למידה אי

 יםלמידה לאורך החי

לאורך ומטרתה    ifelong Learning)L)641החיים    למידה  החיים,  כל  לאורך  המתבצעת  למידה  היא 

חברתיים   אזרחיים,  בהיבטים  הלומד  של  האישיים  והמיומנויות  הכישורים  הידע,  את  לשפר 

אי או  פורמלית  בלתי  פורמלית,  כלמידה  להתבצע  יכולה  זו  בגישה  למידה  ואחרים.  - תעסוקתיים 

והיא   שלו  פורמלית,  העצמית  מההגשמה  כחלק  הפרט  של  מתמדת  אישית  בהתפתחות  תומכת 

 .ומאפשרת לו לשמור על רלוונטיות לאורך חייו בעידן של מציאות משתנה

 פורמלית-מיזוג ושילוב בין שיטת הלמידה הפורמלית בשיטה האי

אי ושיטות  בין שיטות למידה פורמליות  ושילוב  יכולים -מיזוג  להגביר את   פורמלית לסוגיהן השונים 

אחת הדרכים להתמודד עם אתגר זה היא יישום גישת  642הסקרנות ואת היצירתיות של הלומדים.

הדוגלת בלמידה, מקוונת בדרך כלל, של יחידות מידע קטנות,    learning) -(Micro ,643הלמיד -המיקרו

מיומנויות.   רכישת  ובאוריינטציה של  ספורות,  דקות  מאוד, שאורכם  קצרים  זמן  המתבצעת בפרקי 

- פורמלית בכל מקום וזמן כחלק מההתנהלות היום -גישת המיקרו למידה מתאימה לביצוע למידה אי

  יומית במרחבי החיים.  

  פורמלית-יהערכת למידה א

פורמלית במרחבי החיים ולאורך החיים תחייב שיטות הערכה ומנגנוני הסמכה -העצמת הלמידה האי

חדשים שיאפשרו קרדיטציה והכרה בהישגיה של למידה זו, כלומר הערכה והכרה פורמליות של ידע  

קף שיבצעו  פורמלי. הערכה זו צריכה להתבסס על תהליך מהימן ובעל תו-וכישורים שנלמדו באופן אי

גורמים מוסמכים ומוכרים במערכת החינוך ומחוצה לה, שיספקו קרדיטציה המקבילה לזו של הכשרה  

המיקרו גישת  ביישום  לזהות  ניתן  זה  כיוון  למימוש  ניצנים  )  -פורמלית.  -Microקרדיטים 

credentials ,)644    למידה  המוענקים ללומד עבור רכישת מיומנות ספציפית או קבוצת מיומנויות. ספקי

כגון   תארים   Coursera-ו  Udacityמקוונת  מיקרו  רכישת   degrees) -(Micro  645מעניקים  על 

להכרה   בסיס  מיומנויות המהווה  פרופיל  לייצר  ללומדים  ובכך הם מאפשרים  מיומנויות ספציפיות, 

 

 

640 Redecker et al. (2011). The future of learning: Preparing for change. 

https://pdfs.semanticscholar.org/d866/b9b95d77a1361ce2075ad32494c10600fc4e.pdf 
641 Wikipedia, Lifelong learning 
642 NMC Horizon report 2017: Higher Education edition, pp. 26-27. 
643 Wikipedia, Microlearning 
644 Policy Atlas, Microcredentials.  
645 Wikipedia, Microdegree 
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פורמלי, שיש בה מרכיב של -פורמלית. דרך נוספת למתן הכרה בצבירת ידע אי-בהישגי למידתו האי

ללומד. לומד שביצע מטלה או עבר שלב   )(Digital badges 646שחוק, היא הענקת תגים דיגיטלייםמ

הישגי  על  הכרה  לו  והמעניק  האינטרנט  ברשת  בבולטות  זאת  המסמן  דיגיטלי  תג  מקבל  בלמידה 

( מקצועיות  חברתיות  ברשתות  בנוסף,  מיומנויות  LinkedInלמידתו.  לרשום  משתמשים  יכולים   )

ויות לעניין מעסיקים פוטנציאליים, ואף להמליץ ביוזמתם על משתמשים אחרים כבעלי שצברו, העש

 מיומנויות ספציפיות.  

 

 עקרון הגלוקליות    4.6.5

 האומה שהאוניברסליות הגמורה טמונה בעומק נשמתה )מאמרות הרב הרא"ה קוק(  -ישראל

 עקרון הגלוקליות בחינוך

ולוקליות אצל  גלובליות  ויכולות  זהות  תודעה,  גיבוש של  יישום עקרון הגלוקליות בחינוך משמעותו 

זמנית.  -הלומד ויצירת איזון הרמוני ביניהן שיאפשר לו לפעול ולשגשג במרחבים הגלובלי והלוקלי בו

בעולם    גלוקליות בחינוך מושתתת על הקניית ידע, מיומנויות וערכים שיאפשרו לתלמידים להשתלב

וחיבור  המקומי  ההקשר  הבנת  מתוך  ותרבותית,  כלכלית  שפתית,  טכנולוגית,  מבחינה  הגלובלי 

וחייו.   ערכיו  מורשתו,  מגוריו,  מקום  אל  ללומדים התלמיד  מסייע  בחינוך  הגלוקליות  עקרון  יישום 

  להתמודד עם אתגרי המציאות המשתנה ורלוונטיות החינוך בכמה אופנים. ראשית, הוא מעצים את 

יכולותיו של הלומד לפעול ולשגשג הן במרחב הגלובלי והן במרחב הלוקלי, החשובים שניהם בהיבט 

לבחור את נקודת האיזון הרצויה  הפרט והחברה. שנית, הוא מניע את הלומד ואת מערכת החינוך  

  לתנאי המציאות המשתנה. כמו כן, המאמץ  עבורם במנעד שבין הגלובלי ללוקלי באופן דינמי המותאם 

ולרב לגלוקלי  במעגלים  -להפוך  המשתנה  המציאות  למגמות  להיחשף  הלומד  את  מעודד  תרבותי 

מספקת   הגלוקליות  ולבסוף,  אליהם.  נחשף  היה  לא  אחר  שבאופן  ותרבותיים  גיאוגרפיים  רחבים 

אסטרטגיות לריכוך הסתירות והניגודים המתהווים באופן מתמיד ודינמי בין הממד הגלובלי והממד 

וב מהמציאות הלוקלי,  הנגזרים  סותרים  אתגרים  עם  להתמודד  וללומד  למערכת  מסייעת  היא  כך 

 המשתנה. 

 מגמות גלוקליות בעולם החינוך

עולם החינוך מושפע גם הוא ממגמות גלובליות ולוקליות שלעיתים סותרות זו את זו. הגלובליזציה 

מהגרים  למעין  כולנו  את  יכולו  647הופכת  לפתח  הנדרשים  הגלובלי,  חדשות במרחב  ורגישויות  ת 

של  ל"כלכליזציה"  מובילות  גלובליות  כלכליות  מגמות  זה.  במרחב  ולפרוח  לשגשג  לנו  שיאפשרו 

מנגד,  הגלובלית.  בכלכלה  התחרותיות  לשיפור  המיועד  כלכלי  כמשאב  לתפיסתו  כלומר  החינוך 

 

 

646 Forbes. Are Digital Badges The New Measure Of Mastery (2016) 
  סוארז-אורסקו מרסלו, חינוך במילניום הגלובלי, שיחה עם מרסלו סוארז-אורסקו, הד החינוך 10, )2007(. 647
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ים לאומיים מערכות חינוך לאומיות מדגישות ביתר שאת לימודי ליבה מכווני כלכלה לצד חיזוק תכנ 

 על חשבון תכנים הומניסטיים ואומנותיים. 

מגמות פוליטיות גלובליות משפיעות על עולם החינוך ומייצרות מגמה של סטנדרטיזציה גלובלית של  

החינוך, כאשר סטנדרטים גלובליים בתחום החינוך הופכים לגורם דומיננטי המנחה מערכות חינוך 

לאומיים כגון פיזה הופכת למטרה -במבחני ההישגים הביןלאומיות לוקליות. כך לדוגמה, ההצלחה  

מאפשרים  המשותפים  והתכנים  הסטנדרטיזציה  לאומיות.  חינוך  מערכות  של  ונחשקת  מרכזית 

וליישם דגמים חינוכיים מוצלחים ממדינות אחרות. לעיתים מדינות נדרשות לבצע   למדינות ללמוד 

  648תנאי לקבלת מימון מהבנק העולמי. רפורמות חינוכיות בעלות מבנה גלובלי סטנדרטי כ

הגבולות הלאומיים נפרצים אל מול גלי הגירה מהעולם השלישי לעולם הראשון בדגש על אירופה, 

רב את  מעצימות  לישראל  והעלייה  ההגירה  ואוסטרליה.  הצפונית  שמערכת -אמריקה  התרבותיות 

חינוך דיפרנציאלי ולערכים  החינוך נדרשת להתמודד עימה, ומניעות אותה לתת מענה לאתגרים של

 של סובלנות ושל פתיחות ולהכיר בצרכים הייחודיים ובהישגים של המהגרים ושל העולים החדשים.  

מגמות האחדה וסטנדרטיזציה תרבותית מובילות למגמת האינטרנציונליזציה )בינאום( של החינוך,  

יעדי מערכת החינוך, בתפקודה תרבותי והגלובלי ב -לאומי, הבין-שהיא תהליך המשלב את הממד הבין

תהליך האינטרנציונליזציה מתבצע במערכת החינוך ובמערכת ההשכלה הגבוהה הן    649ובפעילותה. 

 ברמה המוסדית הן ברמה הלאומית. 

על חינוך  למערכות  מעבר  הוא  גלובלי  חינוך  של  בכיוון  נוסף  בין-צעד  ספר  בתי  לאומיים  -לאומיות. 

בתי ספר ברחבי העולם, מעניקים    3,000, המונה  IB World Schoolsברחבי עולם, כגון אלו של רשת  

המוכרת באוניברסיטאות רבות בעולם, כולל באוניברסיטאות    International Baccalaureateתעודת  

לאומית במטרה לאפשר לתלמידים -בתי ספר אלה מציעים תוכנית לימודים בין  650יוקרתיות ביותר. 

ולרכו יחד  ללמוד  לאומים  תוכניות  ממגוון  העולם.  ברחבי  להשכלה  מוסדות  על  המקובל  חינוך  ש 

הלימודים בבתי ספר אלה שמות דגש רב על נושאים גלובליים, כגון אזרחות גלובלית, זכויות אדם,  

בין הבנה  חברתי,  בר-צדק  ועתיד  וקיימות  סביבה  מוקמים  - תרבותית,  האחרונות  בשנים    - קיימא. 

לאומית זו. -בתי ספר ציבוריים המאמצים תוכנית לימודים ביןמאות    -בעיקר בארצות הברית ובקנדה  

הנאבק למען חינוך בסיסי לכול,    Education for  All  651,   מסגרות חינוכיות גלובליות נוספות הן ארגון 

לאומיים -איגודים מקצועיים בין   ,652Erasmusם כגון  גם במקומות נידחים; תוכניות לחילופי תלמידי 

 

 

648 The World Bank. Moldova Education Reform Project. http://projects.worldbank.org/P127388/moldova-

education-reform-project?lang=en 
  ויקיפדיה, אינטרנציונליזציה בחינוך 649
650 International Baccalaureate. http://www.ibo.org/  
651 Education for All. http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-

agenda/education-for-all/ 
652 Erasmus. http://www.erasmusprogramme.com/ 
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גלובלי   חינוכי  ידע  ובסיסי  גלובלית,  בגרות  בחינת  כגון  גלובליות  הערכה  מערכות  מורים;  של 

 .OECD-השמפותחים במסגרת 

הלוקלי   מהמרחב  האישית  הפרספקטיבה  את  שמרחיב  באופן  משתנה  הפרט  של  העולם  תפיסת 

יים ותכנים אוניברסליים ופיתוח זהות גלובלית לאומ-למרחב הגלובלי, דבר שכרוך באימוץ ערכים בין

משמעותה של תודעת אזרחות גלובלית זו היא שאיכות החיים, אם לא    653ותודעת אזרחות גלובלית. 

עולמי, מגמה שבה מדינת הלאום חדלה להיות מוקד -עצם החיים עצמם, מותנית בשיתוף פעולה כלל

עולם "השטוח" והמפתחים תודעה גלובלית ובין יחיד לאזרחות פעילה. הפער בין התלמידים החיים ב 

של   הריחוק  את  מגביר  בעיקרן,  ולאומיות  לוקליות  הן  שלה  הלימודים  שתוכניות  החינוך  מערכת 

 654התלמידים מבית הספר ופוגם ברלוונטיות שלו בעבורם. 

 חינוך לגלוקליות 

ינות זקוקים לשימור אל מול הלחצים הגלובליים המופעלים על מערכות חינוך לוקליות, פרטים ומד 

המאפיינים הלוקליים, ובכללם חוקים, תפיסות עולם, דעות ואמונות, המגוננים על הזהות ועל תחושת  

השייכות והמאפשרים לכידות לוקלית. על מערכת החינוך ליישם תפיסה גלוקלית, המאפשרת ללומד  

לר הגלובלית,  לרמה  ועד  הלוקלית  מהרמה  הסביבה,  של  מערכתית  הבנה  מיומנויות  לפתח  כוש 

גלובליות ולוקליות ולייצר תודעה וזהות הכוללות תמהיל הרמוני של ערכים גלובליים ולוקליים כאחד. 

וערכים גלוקליים אלה יאפשרו ללומד לפעול ולשגשג בו זמנית במרחב הגלובלי -תודעה, מיומנויות 

ם הגלובליים והלוקליים  ובמרחב הלוקלי מתוך מודעות, זהות מגובשת ותחושת שייכות. חיזוק הממדי

בפדגוגיה יתרום לרלוונטיות של החינוך ללומד ולרלוונטיות של הלומד לעולם, ואילו יישום אסטרטגיות  

גלוקליות יסייע ללומדים להתמודד עם המתח המובנה שבין הגלובלי ללוקלי. האסטרטגיות מועדפות  

ן אסטרטגיית הפרשנות הלוקלית ביותר ליישום בחינוך הן האסטרטגיות הגלוקליות המשלבות, כגו

של מרכיבים גלובליים או אסטרטגיית מתן המשמעות הגלובלית למרכיבים לוקליים. אסטרטגיות אלו  

מתגברות על המתח המובנה שבין הגלובלי ללוקלי על ידי שילוב שני הממדים באופן המעצים את  

הגלוקל האסטרטגיות  נמצאות  ליישום  שנייה  בעדיפות  יחד.  גם  המאזנות, המתמקדות  שניהם  יות 

האיזון  נקודת  את  מחפשות  אלו  אסטרטגיות  והלוקליים.  הגלובליים  המרכיבים  בין  מתמיד  באיזון 

האיזון   נקודת  ביניהם.  המובנה  המתח  את  למזער  כדי  הלוקלי  והממד  הגלובלי  הממד  בין  הרצויה 

שונה בכל אחד מזרמי   הגלוקלית הרצויה תלויה בתרבות ובתפיסה החינוכית, ולכן היא עשויה להיות 

החינוך הקיימים בישראל. הגדרת נקודת איזון זו היא דינאמית ודורשת עדכון מתמיד בהתאם לתנאי 

 המציאות המשתנה.  

יישום הגלוקליות בהיבטים הפדגוגיים והארגוניים של הפדגוגיה עשוי לבוא לידי ביטוי בכך שבמסגרת 

ליים הקשורים לתרבות, לשפה, להיסטוריה ולמורשת תוכניות הלימודים ייחשפו הלומדים לתכנים לוק

כדי לחזק את תחושות הזהות, השייכות והלכידות הלוקליות. חיזוק המרכיבים הלוקליים יאפשר גם 

לתרום   והגברת המוטיבציה  יכולות  טיפוח  והנורמות ההתנהגותיות של הקהילה,  הפנמת הערכים 

 

 

653 Wikipedia, Global citizenship 
 , כרך פ"ה.2011יורם הרפז, הגלובליזציה מגדילה את המרחק בין בית הספר לתלמידים, הד החינוך אפריל  654
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דרשת תוכנית הלימודים לפתח כשירות גלובלית לקהילה המקומית וליזום לטובת החברה. במקביל, נ 

תרבותיות, ליכולת להבין ולהעריך  - אשר בעיקרה נוגעת ביכולת לבחון סוגיות מקומיות, עולמיות ובין

מתרבויות   אנשים  עם  ויעיל  מכבד  באופן  גומלין  יחסי  לקיים  ביכולת  האחר,  המבט של  נקודת  את 

מט למען  הגלובלי  במישור  לפעול  וביכולת  שתוכנית  אחרות  מומלץ  כך,  על  נוסף  משותפות.  רות 

הלימודים תוביל לחשיפה מוגברת של הלומד לתחומי דעת בעלי אוריינטציה גלובלית, כגון שפות, 

קיימּות רחבה ואזרחות גלובלית. חיזוק המרכיבים הגלובליים יאפשר פיתוח מיומנויות, ערכים ונורמות 

וח יכולות טכנולוגיות ורכישת ידע מתאים, העמקת התנהגות המותאמות לחיים בעולם גלובלי, פית 

ההבנה של הצורך בשיתוף פעולה בין אנשים הבאים מתרבויות אחרות והיכולת לשתף פעולה במגוון 

  655לאומיות, חילופי מידע וידע ועוד. -היבטים כגון למידה, שותפויות בין

והן   גלובליות  מיומנויות  רכישת  על  הן  דגש  לשים  יש  כך,  על  לוקליות.  נוסף  מיומנויות  רכישת  על 

באמצעות  עימה  ולהתמודד  הגלוקלית  והזהות  התודעה  מורכבותה של  את  להכיל  ילמדו  הלומדים 

תרבותית  -רכישת מיומנויות, כגון חשיבה מערכתית, חשיבה ביקורתית, אוריינות אתית, אוריינות רב

והגלובליים, יש ליישם אסטרטגיות   ואוריינות אקולוגית וגלובלית. במקביל לחיזוק המרכיבים הלוקליים 

של פרשנות לוקלית לתכנים גלובליים ומתן משמעות גלובלית לתכנים לוקליים. כמו כן יש ליישם 

תודעה  לייצר  כדי  השונים  הדעת  בתחומי  ולוקליים  גלובליים  מרכיבים  בין  איזון  של  אסטרטגיות 

ועוד, מומלץ ליישם פרקטיקות למידה, וכישורים גלוקליים מאוזנים והרמוניים בקרב התלמידים. זאת 

תרבותית, למידה גלובלית, כיתה -הוראה והערכה תומכות גלוקליות, כגון למידה שיתופית, למידה רב

שטוחה, הוראה מרוחקת והערכת עמיתים, התומכות בפיתוח תודעה וכישורים גלוקליים. המנהיגות 

צריכות לאפשר ולעודד למידה גלוקלית    והתרבות הארגונית של מערכת החינוך ושל מוסדות החינוך

כזו. -ורב בלמידה  לתמוך  צריכים  החינוך  מוסדות  של  הארגוניות  והסדירויות  והתכנון  תרבותית, 

למידה  ומיזמי  למידה  אירועי  חינוך,  מוסדות  עם  רבים  חיבורים  לייצר  צריכים  החינוכיים  המוסדות 

 אחרים בישראל. ברחבי העולם או בשיתוף עם מוסדות חינוך מזרמי חינוך 

כ חשוב  תפקיד  שלהם  ספר  בית  למנהלי  נוגע  גלוקליות  של  נוסף                 Agents of”- היבט 

Glocalisation ."656    גיסא "סוכן הגלוקליות" מובנה בהגדרת תפקיד המנהל משום שמחד  תפקיד 

קש לתת מענה לאומיים, ומאידך גיסא הוא מתב-המנהל מחויב, באופן הולך וגובר, למתווי הערכה בין

כנפיים".  ולהצמיח  שורשים  "לטעת  זמנית,  בו  נאלץ,  המנהל  המקומיות.  הקהילתיות  לדרישות 

בו מוערכים  מחנכים  שבו  החינוך,  בתחום  הקיימת  המובנית  בגלוקליזציה  על-בהתחשב  פי  -זמנית 

ידם  פי קריטריונים הנוגעים לסיפוק המרכיבים והצרכים המקומיים, תפק-הסטנדרטים העולמיים ועל

הן   שמחויבים  למנהלים  משמעות.  בעל  הוא  גלוקליזציה"  כ"פעלתני/סוכני  הספר  בתי  מנהלי  של 

 

 

655 Wang, X. R. (2008). The leapfrog principle and paradigm shifts in education. Futures Research Quarterly, 24(1), 

33-37. 
656 Mizrahi-Shtelman, R., & Drori, G. S. (2016). ‘Taking root and growing wings’: on the concept of glocality from 

the perspectives of school principals in Israel. European Journal of Cultural and Political Sociology, 3(2-3), 306-

340. 
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בין ולסטנדרטים   לצרכים,  -למדדים  אלו  סטנדרטים  ולהתאים  "לתווך"  ההזדמנות  ניתנת  לאומיים, 

 להעדפות ולדרישות הלוקליות/מקומיות. 

 

 עקרון התמורתיות    4.6.6

 הנולד )פרקי אבות, ב, י"ב(איזהו חכם הרואה את 

)אורחות צדיקים,   וגם לעניין תקנת העולם הזה  ולמצוות  לתורה  גדולה  מידה  הזריזות היא 

 שער הזריזות( 

 עקרון התמורתיות בחינוך

ממדי   בכל  וקולקטיבית  אישית  שלומות  להשיג  היכולת  את  הלומד  אצל  לפתח  היא  החינוך  מטרת 

יים דינמית ומשתנה כל הזמן. דבר זה מחייב לפתח את החיים. אולם המהות של כל אחד ממדי הח

כשירותם של הלומדים לעצב עתיד רצוי לעצמם ולחברה בעידן של תמורות. התמורתיות של הלומד  

עתיר  ובעולם  מורכבת  במציאות  מיטבי  באופן  ולפעול  לשגשג  להסתגל,  ביכולתו  ביטוי  לידי  באה 

ה על  התמורתיות  אתגר  עם  להתמודד  כדי  וערכים  תמורות.  מיומנויות  ידע,  וליישם  לרכוש  לומד 

ולעיתים   על סיטואציות כאתגר,  ולפעול בעולם עתיר תמורות. עליו להביט  לו לשגשג  המאפשרים 

לקרוא עליהן תיגר, לקבל את השינוי כהזדמנות, לגלות גמישות מחשבתית ולפתח יכולת להסתגל  

נד -ולעצב את המציאות בתנאים של אי רש לפתח ולאמץ גישות ותכונות של ודאות. לשם כך הוא 

ודאות, עמימות  -אישי למצבי אי מודעות עצמית וסביבתית, פתיחות וקבלה, העזה ונחישות, וכן חוסן

 וכישלונות. 

רצוי המספק מענה לאתגרי  יכולתה לעצב לעצמה עתיד  זאת, על מערכת החינוך לפתח את  לצד 

להצליח להתמודד עם אתגר זה עליה להפוך החינוך במציאות המשתנה כדי להישאר רלוונטית. כדי  

אי  של  רמות  שתי  עם  התמודדות  ודורש  פשוט  אינו  זה  אתגר  וזמישה.  עתיד  חושבת  - למערכת 

ודאות אחת היא זו הנובעת מהמורכבות של המציאות המודרנית, כלומר מריבוי -רמת אי   657ודאות. 

בות מסוג זה מייצרת אתגרים מרכיבי המציאות ומהאינטראקציות הרבות והסבוכות שביניהם. מורכ

של עומס מידע, בעיות של רלוונטיות הידע, וקשיים בחיזוי תוצאות של התערבויות עקב ריבוי מדדים  

האי של  השנייה  הרמה  הביצועים.  כלומר  -להערכת  המציאות,  של  מהתמורתיות  נובעת  ודאות 

ודאות -זה את זה. אי  מהעובדה שתיאורי המציאות שהכרנו משתנים במהירות, מתרבים ואף סותרים 

מסוג זה יוצרת תחושה אישית פנימית של חוסר יציבות ושל אחיזה רופפת במציאות המשתנה. כך,  

לדוגמה, תמורתיות המציאות מייצרת שאלות פתוחות ומאתגרות, כגון מהו חינוך? מהו בית ספר?  

ריים  רבים ולעיתים  והאם יש צורך בו? מהו מורה, והאם יש צורך בו? לשאלות מסוג זה מענים אפש

סותרים, כשמתבוננים בהם מנקודות מבט ערכיות שונות ובראייה לעתיד. לבעלות תפקידים ברשויות 

 

 

657 Barnett, R. (2012). Learning for an unknown future. Higher Education Research & Development, 31(1), 65-77. 
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פיו התלמידים   ביישום העיקרון על  חינוכיות, תפקיד משמעותי  ורכזות  כגון מנהלות  ובבתי הספר, 

 658ועיצוב עתיד רצוי.והמערכת לומדים לחשוב עתיד ולפתח יכולת של הסתגלות מיטבית לשינויים 

 שתי גישות שונות ומשלימות להתמודדות עם מציאות משתנה  

מסקירת הספרות המקצועית עולה כי ארגונים מתמודדים עם מציאות משתנה באמצעות שתי גישות 

ומשלימות.  חקר    659שונות  מגמות,  סריקת  על  המתבססת  העתיד  חשיבת  גישת  היא  הראשונה 

עתידים אפשריים, עיצוב עתיד ארגוני רצוי ותוכנית פעולה להשגתו. גישה זו  מתבססת על הסקה  

דדוקטיבית, בעלת אוריינטציה לטווח הארוך, דורשת דמיון רב, חשיבה מערכתית והבנה הוליסטית 

להתקיים  נוטה  והיא  המציאות  מוגדרת   של  החלופית  הגישה  הארגון.  ביותר של  הגבוהים  בדרגים 

כגישת ההסתגלות או הזמישות הארגונית. גישה זו מתבססת על הסתגלות מתמדת ומהירה לשינויים 

דרך החיכוך עם ההתרחשויות במציאות הנוכחית, המייצר למידה ארגונית והמוביל לאימוץ תפיסות 

ארגוניים   ומבנים  כוח  בניין  הסקה  הפעלה,  על  מבוססת  הזמישות  גישת  יותר.  וטובים  מותאמים 

 אינדוקטיבית, פועלת בטווח הקצר ומבוססת על יכולת תגובה ארגונית מהירה. 

לכל אחת מגישות אלו יתרונות וחסרונות. שימוש בגישת חשיבת העתיד עשוי להבטיח את מוכנותו 

ד לטעויות ומספק תמונת עתיד חלקית של הארגון למגוון תרחישים במציאות העתידית, אולם הוא מוע

ודאית של האתגרים וההזדמנויות העתידיות שבפניהם עשוי הארגון לעמוד. לעומת זאת, בגישת -ואי

את  ודאות עתידי, שכן החיכוך עם המציאות מציף במהירות  חוסר  של  אלמנט  קיים  לא  הזמישות 

ת. מגרעותיה של גישת הזמישות  הפערים וחוסר ההתאמה בין המדיניות הארגונית לדרישות המציאו

נובעות מאופייה התגובתי ובצורך בהסתגלות בזמן אמת, שאינה קלה ויכולה לגבות מאגונים מחירים 

 ניכרים. 

היעילות הארגונית תלויה בשימור האיזון הבריא בין שתי הגישות ובשילוב ההרמוני ביניהן. שילוב זה 

המתכננים החינוכיים הדדוקטיביים מניחים את מתפתח בתהליך דיאלקטי ומעגלי: בראשית הדרך,  

אלו  עתיד  תרחישי  כאשר  העתיד.  חשיבת  בגישת  ורצויים  אפשריים  עתידיים  לתרחישים  היסודות 

נפגשים עם מציאות, שאינה מותאמת אליהם בהכרח, הארגון עובר לגישת הזמישות. בעלי העניין 

פתיעה ומוצאים מגוון של פתרונות  בשטח נעזרים בגישת הזמישות כדי להתמודד עם המציאות המ

לבעיות שהם נתקלים בהן. בסופו של דבר, הפתרונות החדשניים הטובים ביותר מוצאים את דרכם  

את תרחישי העתיד המנחים את הארגון.   לדרגים הגבוהים של מתכנני המדיניות, אשר מעדכנים 

 . תרחישים אלו נאלצים לעמוד שוב במבחן המציאות המשתנה וחוזר חלילה

  

 

 

658 Gidley, J., Bateman, D. J., & Smith, C. (2004). Futures in education: Principles, practice and potential. Australian 

Foresight Institute, Swinburne University. 
659 Adamsky, D., & Bjerga, K. I. (Eds.). (2012). Contemporary military innovation: Between anticipation and 

adaption. Routledge. 
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 תמורתיות בחינוך בגישת חשיבת העתיד 

מערכות החינוך כיום שמות דגש רב על לימודי העבר וההווה, ואילו  על לימודי העתיד מושם דגש  

היכולת   רכישת  ומתעצמת.  הולכת  חיינו  על  העתיד  מגמות  של  השפעתן  בעוד  וזאת  יחסי,  מועט 

יד הרצוי לו כבר בהווה ותמנע את  לחשוב עתיד ולהכיר את מגמותיו תאפשר ללומד לעצב את העת 

 מוכנות לקראת העתיד. -מצב של אי

ודאות ואת -חינוך לחשיבת עתיד מסייע ללומד להבין את אופיו של השינוי, לצפות אותו, לנהל את האי

העמימות ולעצב את העתיד הרצוי לו. חשיבת עתיד מאפשרת ללומד להבין טוב יותר את המציאות  

ח דימויי עתיד כלליים ואישיים אופטימיים ולהגביר את תחושת השליטה העתידית הגלובלית, לפת 

כישורים אישיים, מקצועיים, תעסוקתיים   ועוד, היא מסייעת ללומד לפתח מגוון  זאת  חייו.  שלו על 

כגון חדשנות, יזמות, פתרון בעיות, אוריינות אתית, חשיבה יצירתית, חשיבה מערכתית,   660ואקדמיים, 

חשיבה אותנטית. חינוך לחשיבת עתיד מאפשר ללומד להבין ולנהל את ההשלכות חשיבה ביקורתית ו

 ארוכות הטווח של תהליכים מורכבים ושל שינויים מהירים. 

ידע    661חשיבת עתיד היא סוג של כשירות נדרש  וערכים.  ידע, מיומנויות, גישות  הכוללת ומשלבת 

בתחומים של חברה, טכנולוגיה, כלכלה,    בתחום הדעת של חשיבת עתיד, אך גם ידע רחב ובין תחומי,

סביבה, פוליטיקה ועוד. יש להכיר תהליכים ומגמות המתרחשים במציאות החוצים ומשלבים תחומי 

דעת מגוונים. בתחום המיומנויות נדרשת שליטה במיומנויות מתודולוגיות ספציפיות של חשיבת עתיד 

וכן שליטה במיומנויות כלליות רלוונטיות, כגון עבודה כגון סריקת מגמות, חיזוי, עיצוב עתיד רצוי ותכנון  

ועוד. בתחום   מיומנויות תקשורת  ביקורתית,  סיכונים, חשיבה מערכתית, חשיבה  ניהול  קבוצתית, 

וגמישות   פתיחות  יוזמה,  סקרנות,  וחקירה,  ללמידה  מוטיבציה  של  גישות  נדרשות  הגישות, 

 אחריות ועוד.   מחשבתית. במישור הערכי נדרשים ערכים של יושרה,

עוסק בלמידת חשיבת העתיד בכל רובדי מוסדות החינוך, החל    662תחום פדגוגיה של חשיבת עתיד 

ועד לאקדמיה. בבית הספר היסודי יעסקו התלמידים   דרך בית הספר התיכון  מבית הספר היסודי, 

עשוי הצעירים בשאלות המהותיות המניעות את חשיבת העתיד כגון: מה אתה חושב שיקרה? מה  

לקרות במקום זאת? מה אתה רוצה שיקרה? הלמידה יכולה להתבסס על פרקטיקות של קריאה בקול,  

בבית ספר התיכון יעסקו התלמידים בנושאים   663כתיבה שיתופית ואסטרטגיות של למידה חזותית. 

במתודולוגיית   מגמות  סריקת  שינוי,  של  תיאוריות  על  STEEPכגון  המשפיעים  מפתח  גורמי  זיהוי   ,

 

 

660 Association of Professional Futurists (2016) Foresight Competency Model. https://apf.org/wordpress/wp-

content/uploads/APF-Foresight-competency-model-1.1-1.pdf 
661 Hines, A., Gary, J., Daheim, C., & van der Laan, L. (2017). Building foresight capacity: toward a foresight 

competency model. World Futures Review, 9(3), 123-141. 
 מדריך לפדגוגיה של חשיבת עתיד, המכון לחקר עתידים בחינוך, משרד החינוך   662
663 Teach the future, Elementary Foundation Set. https://library.teachthefuture.org/product/elementary-

foundation-set/ 
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אי עם  בהתמודדות  הנחות  של  תפקידן  לניתוח -העתיד,  טכניקות  אפשריים,  עתידים  ועם  ודאות 

  664השלכות ועוד. 

ם נושאי נפרד והן במסגרת למידת תחומי דעת מגוונים  תחום חשיבת העתיד יכול להילמד הן כתחו

ניתן לשלב חשיבת   כך, לדוגמה,  וגיאוגרפיה.  לימודי אנגלית, מדעי החברה  אומנויות,  קיימות,  כגון 

, איידס  2030עתיד בלימודי הגיאוגרפיה ולבצע למידת חקר על נושאים כגון דמוגרפיה בישראל בשנת  

. רכישת יכולות של חשיבת עתיד  2030שוויון עולמי  -ואי  2030  לאומיות -, רשתות פליליות בין2030

תתבסס במידה רבה על למידת חקר, למידה באמצעות פתרון בעיות וביצוע מיזמים המתמודדים עם  

אתגרים אותנטיים הנגזרים מהמציאות המשתנה. הלומדים יבצעו, באופן אישי או קבוצתי, פרויקטים 

ספריים, קהילתיים, מדינתיים  -ברמות שונות, כגון עתידים בית של חשיבת עתיד העוסקים בעתידים  

כמו כן, יעסקו הלומדים גם בחקר    665וגלובליים, ויציגו אותם בפני עמיתים, מורים ובעלי עניין נוספים. 

( אישיים  אישי  Personal Futures  )666עתידים  הכולל מחקר  אישי,  תכנון עתיד  ויבצעו תהליך של 

עתידיות מגמות  של  אישי  ומחקר  רצוי  עתיד  עיצוב  אישי,  לעתיד  אפשריים  תרחישים  יצירת   ,

 ואסטרטגיות ותוכניות ליישומו. 

המציאות   את  להבין  כדי שתוכל  עתיד,  חושב  לארגון  להפוך  החינוך  מערכת  על  הארגונית,  ברמה 

המשתנה ואת אתגריה ולהיערך מבעוד מועד לעיצוב וליישום עתיד רצוי. לשם כך על המערכת להפגין 

מנהיגות וליישם תרבות וערכים המעודדים חשיבת עתיד בכל הרמות. כמו כן על המערכת  ולטפח  

שתוצריה יאפשרו למערכת להגדיר מדיניות רלוונטית    667גופי מטה העוסקים בחשיבת עתיד ארגונית 

 המכווינה את מאמציה בעידן של מציאות משתנה. 

 תמורתיות בחינוך בגישת הזמישות 

שרת הן ללומד והן למערכת החינוך לזהות ולהתמודד בזמן אמת ובאופן אפקטיבי גישה הזמישות מאפ

עם שינויים המתחוללים במציאות בהווה. ברמת הלומד הזמישות מתבססת על פיתוח של מיומנויות  

אמת  בזמן  במציאות  לזהות  ללומד  שיאפשרו  וערכים  גישות  ושל  וחברתיות,  אישיות  קוגניטיביות, 

בלת  ומצבים  מיומנויות  שינויים  ובאפקטיביות.  במהירות  אליהם  ולהגיב  ומאתגרים  צפויים  י 

קוגניטיביות תומכות זמישות הן למשל חשיבה מערכתית, חשיבה ביקורתית המערערת על מוסכמות  

אישיות וקולקטיביות, יכולת העלאת טיעונים לוגיים, פתרון בעיות, קבלת החלטות, ניהול סיכונים,  

ו מידע  איתור  נדרשות יצירתיות,  כך  על  נוסף  הערכה.   ויכולות  למידה  מיומנויות  תכנון,  עיבודו, 

מיומנויות אישיות כגון חוסן נפשי, מיומנויות חברתיות כגון יכולת עבודה בצוות ומנהיגות, וגישות כגון   

 פתיחות ויוזמה. 

 

 

664 Teach the future, Secondary Foundation Set. https://library.teachthefuture.org/product/secondary-

foundation-set/ 
665 Future Problem Solving Program International (FPSPI. http://www.fpspi.org/index.html 
  פסיג, ד' )2013(. פורקוגניטו, עמ' 189-221, ידיעות ספרים. 666

 חשיבת עתיד  ארגונית, המכון לחקר עתידים בחינוך, משרד החינוך  667
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( זמישה  למידה  הוא  והסתגלות  זמישות  של  מיומנות  לפיתוח  שהיLearning Agilityהמפתח  א (, 

 מאפייני הלומדים הזמישים הם:   668היכולת ללמוד בתנאים משתנים בהתמדה. 

הזמישים   -  (Innovating) ם  מחדשי ● הסטטוס  הלומדים  את  לאתגר  מפחדים  הם  -אינם  קוו. 

חדשות  פעולה  דרכי  לגלות  במטרה  קיימות  הנחות  על  ומערערים  מאתגרות  שאלות  שואלים 

וייחודיות; הם מוכנים להתנסות בחוויות חדשות המספקות פרספקטיבה ותובנות חדשות. הם  

 ונות. מייצרים רעיונות חדשים על בסיס יכולתם לבחון נושאים מנקודות מבט מגו

הלומדים הזמישים נותרים רגועים מול קושי. הם מסוגלים להישאר   -    (Performing) מבצעים  ●

נוכחים ומעורבים ולהתמודד עם מתח הנובע מעמימות כדי להסתגל במהירות ולבצע משימות. 

ודאות  -הם מסוגלים לקלוט מידע באמצעות תצפית והאזנה ולעבד אותו במהירות גם במצבי אי

 ומתח. 

הם   - (Reflecting)   וננים מתב ● שלהם.  בחוויות  בהתבוננות  משקיעים  הזמישים  הלומדים 

את  יותר  טוב  להבין  כדי  המידע  בעיבוד  אנרגיה  ומשקיעים  משוב  בברכה  ומקבלים  מחפשים 

הנחותיהם ואת התנהגותם. כתוצאה מכך הם משיגים הבנה עמוקה יותר של עצמם, של אחרים 

 ושל הבעיות שהם מתמודדים עימן. 

הלומדים הזמישים מערבים את עצמם בכוונה במצבים מאתגרים ובאזורים   - (Risking) מסתכנים  ●

סיכונים  בנוח עם  חלוצים הרפתקנים המרגישים  דברים חדשים. הם  לנסות  כדי  ידועים  בלתי 

אינה   ההצלחה  שבהם  לתפקידים  מתנדבים  הם  להזדמנויות.  המובילים  קונסטרוקטיביים 

הוא אפשרות סבירה. הם צוברים ביטחון על ידי יציאה מתמדת מאזור    מובטחת תמיד, והכישלון

 הנוחות שלהם ובכך מגבירים את הסיכוי להצלחות נוספות.

הלומדים הזמישים פתוחים ללמידה ואינם נכנסים למגננה    -  (Not Defending)  לא מתגוננים  ●

ולב למצבים  עצמם  ומסגלים  אותו  מעבדים  משוב,  מחפשים  הם  ביקורת.  בסיס מול  על  עיות, 

 הבנתם החדשה את עצמם.  

 פרקטיקות הוראה התומכות בזמישות

חדש  ידע  להפעיל  יכולת  ללומד  להקנות  המיועדות  הוראה  פרקטיקות  יישום  גוזרת  זמישה  למידה 

רים חדשים. פרקטיקות הוראה אלו מעודדות את הלומד לערער על  ֶהְקש  ובאופן ההולם  בגמישות 

פשר יצירת פרדיגמות חדשות ועיצוב דרכי פעולה שונות מאלו שננקטו פרדיגמות קיימות, ובכך לא

בעבר. כמו כן, נדרשות פרקטיקות הוראה המאתגרות את הלומד על ידי שינויים יזומים ותדירים של  

ואי ידי הכנסת הלומד למצבי עמימות  ועל  ודאות במכוון. איכות הלמידה הזמישה -סביבת הלמידה 

ם מוגדרים מראש, אך לא פחות מכך ברכישת מיומנויות, גישות וערכים נמדדת באיכות תוצרים שאינ

 תומכי זמישות. 

 

 

 

668 Mitchinson, A., & Morris, R. (2012). Learning about learning agility. A White Paper. https://www.ccl.org/wp-

content/uploads/2015/04/LearningAgility.pdf 
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 עקרון התכלול של זהות וייעוד אישי    4.6.7

ן ַמֲהַלְלֵאל אֹוֵמר:   ֲעַקְביָא ב ֶּ

ִרים  ה ְדב ָ ָֹ לש  ש ְ ל ב ִ כ ֵ ַ  ִהְסת 

א ִליֵדי ֲעֵבָרה :  ה ב ָ ָ ין ַאת   וְאֵ

 ָ אָת, ו ְלָאן ַאת   ה הֹוֵלך, ְ ַדע   ֵמַאיןִ  ב ָ

ֹון. ב  ְ ש  ן ִדי ן וְחֶּ ֵ ה ָעִתיד ִלת  ָ ְפנֵי ִמי ַאת   וְלִ

 )מסכת אבות ג, א(

 עקרון התכלול  

המושג 'תכלול' מבוסס על המילים "תכלית", "כוליות" ו"הכלה". פירושו למידה המייצרת משמעות, 

מהירים ושל ריבוי זירות  תכלית ומודעות ערכית, ומאפשרת גיבוש של עצמי שלם בעולם של שינויים 

השתייכות. במציאות עתירת תמורות, פיתוח מודעות לזהות האישית ולייעוד האישי  הוא תהליך חיוני 

 המהווה עוגן רגשי וקוגניטיבי להשגת שלומות. 

העצמי הוא ליבת האישיות וההוויה הכוללת. הוא משקף את המאפיינים המבניים של האישיות, וכן 

להסתגל   היכולת  השונים. את  ההתפתחות  בשלבי  מגוונים  חיים  מתייחס    669למצבי  העצמי  מושג 

למכלול התפקוד הנפשי והגופני ולאופן שבו האדם נתפס בעיני עצמו. העצמי נוצר ונתמך באמצעות 

אינטראקציות בלתי פוסקות בינו לבין הסביבה. תהליך התפתחותי בריא מאפשר יצירת תחושה של  

 לאורך זמן.   עצמי לכיד )קוהרנטי( ועקבי

אתגר השעה הוא היכולת לשמור על עצמי שלם במציאות המתאפיינת בתמורתיות ובביזור. התמורות  

החברתיות, הטכנולוגיות, הכלכליות, הסביבתיות והפוליטיות הן תמורות פרדיגמטיות רבות עוצמה, 

ויוצרות מציאות השונה מהותית מזו שה זו, משנות את סדרי העולם  זו על  כרנו בעבר. המשפיעות 

זמני בריבוי זירות ומסגרות השתייכות, -בעידן של קצב תמורות הולך ומואץ נדרש הפרט לתפקוד בו

העצמי,  חוויית  של  התכלול  חשיבות  שאת  ביתר  עולה  זאת  לאור  שלו.  העצמי  על  משפיע  והדבר 

ל האדם הלכידות של הזהות האישית, המיקוד של הייעוד האישי  וההתכנסות של מכלול חוויותיו ש

 לכדי קיום הוליסטי וקוהרנטי. 

תהליך גיבוש הזהות אינו מסתיים בנקודת זמן מוגדרת; זהו מהלך הנמשך לאורך החיים והוא כרוך  

בהתפתחות אישית ובלמידה מתמדת. העלאת המודעות לתכונות, ליכולות, לערכים מנחים ולשיח 

נות לחיי הילד, ולבית הספר יש תפקיד אישי, היא דרך חיים שיש לטפח כבר בשנים הראשו-פנימי ובין

 משמעותי בתהליך זה. 

 

 

 אביב: עם עובד  -(. כיצד מרפאת האנליזה? תל2005קוהוט, ה. )669
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מתבסס על ההנחה שלקיום יש תכלית ושלבחירותיו ולמעשיו של האדם   670חינוך למשמעות ולתכלית

המידע   את  מעבד  הלומד  פיה  שעל  קונסטרוקטיביסטית,  ללמידה  נקשרת  זו  גישה  משמעות.  יש 

ח עקרון התכלול של זהות וייעוד אישי,  מאופיין  שקלט. תהליך הלמידה וההתפתחות של האדם ברו

אישי והתמרה רגשית ותודעתית, הנעוצה בשינוי שהאדם -אישי ובין-בהקשבה וקשיבות, מפגש תוך

 חווה כתוצאה מחשיפה לידע חדש או לחוויה מכוננת. 

ות  האתגר החינוכי של גיבוש עצמי יציב ושלם קיים תמיד, אך הוא נחוץ ביתר שאת לנוכח המציא

כאחד.   וארגונים  פרטים  החיים שבהן מתנהלים  זירות  ריבוי  ולאור  המורכבת, המשתנה במהירות, 

המציאות עלולה לגרום לערעור ולהיעדר יציבות, למתח נפשי גבוה ולתחושת תלישות, לחוויה של 

דרש  בלבול ושל אובדן דרך ולניכור פנימי וחברתי. כדי להשיג שלומות בעידן של תמורות קיצוניות, נ 

שילוב של שני יסודות סותרים, לכאורה, אך המשלימים זה את זה; האחד הוא עמוד שדרה רגשי או  

מרכז כובד בנפש, הבא לידי ביטוי בזהות אישית אותנטית ומגובשת, המעניקה לאדם חוסן פנימי,  

ות יציבות וביטחון, המאפשרים לו להתמודד בהצלחה עם שינויים מהירים ומתמידים ועם חוסר ודא

ביחס לעתיד. היסוד האחר כולל פתיחות, גמישות, סקרנות, עניין, עצמאות, יצירתיות, העזה, הנעה 

להתפתח   ולהתנסות,  לנסות  וללמוד,  לחקור  להמשיך  לאדם  המאפשרות  תכונות  ועוד,  עצמית 

ד  ולהתחדש באופן דינמי ומתמשך. למידה מסוג זה תושג על ידי שיתופיות, חווייתיות ורלוונטיות, לצ

  671חניכה, דיאלוג וביטוי אישי. 

 תכלול של זהות וייעוד אישי בתחום החינוך 

אישית   זהות  עצמאי  באופן  לפתח  ללומד  לסייע  אמורה  החינוכית  המסגרת  התכלול,  עקרון  פי  על 

לסייע  עליה  בנוסף  המציאות המשתנה.  הסוער של  בים  ואיתן  מייצב  כעוגן  אותנטית, המתפקדת 

עצמאי באופן  לפתח  במציאות    ללומד  לניווט  אישי  כמצפן  לו  המשמשת  אותנטית,  אישית  תכלית 

משתנה, עמומה ובלתי מוכרת. כדי לעשות זאת, על מערכת החינוך  לזמן ללומד התנסויות שיאפשרו 

לו לנווט במציאות זו, לעכל את המידע ואת עולמות התוכן שאליהם הוא נחשף ולפתח מודעות עצמית  

ליכים מסוג זה יכללו חניכה אישית, מפגשים שמטרתם פיתוח רגישות  ויכולת אינטרוספקטיבית. תה 

לזולת ופיתוח המיומנות לניסוח תחושות ומחשבות. התנסויות אלו יהוו בסיס לגיבוש של עצמי שלם  

  וגמיש. באופן זה יתאפשר תהליך מתמיד של שיפור עצמי ובניית חוסן נפשי.

לקיים בו התפתחות, למידה, הקשבה והכלה בין הרעיון הוא לראות את בית הספר כמרחב שניתן  

עמיתים. המרחב המשותף ייצר אקלים מיטבי כמסד נוסף בתהליך התפתחות העצמי, שבו המורים  

זו תיבנה הפדגוגיה הבית  וברוח  ולתלמידים,  ספרית. "זולת עצמי"  -יהיו גם "זולת עצמי" לחבריהם 

בו כאילו  היה חלק מ"האני" שלנו, ומטרתו    מוגדר כמישהו או כמשהו שאנו חווים אותו או נעזרים 

 672לתמוך בתפקודים הפסיכולוגיים החיוניים עבורנו. 

 

 

 24-20(. משמעות בחינוך. ביטאון מכון מופת, 2012)פרנפס, & וינשטוק, משה מכללת הרצוג.  670
 (. חינוך : מהות ורוח. מכון מופ"ת2012תדמור, ישעיהו, & פריימן, עמיר. ) 671

672 Siegel, A. M. (1996). Heinz Kohut and the Psychology of the Self. London: Routledge. 
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 ממדי-הבניית זהות כתהליך רב

הבניית זהות מתבצעת בממדים שונים: לאומיים, תרבותיים, דתיים, מגדריים, גלוקליים, וירטואליים 

י?", והיא משמשת פריזמה הבוחנת  "מי אנ  -ועוד. השאלה הנשאלת בתהליך זה היא שאלה זהותית 

את העצמי בהקשרים רחבים, הכוללים שורשים תרבותיים, מישורים חברתיים, תהליכי התפתחות 

ספקני   חקרני,  עיסוק  על  שיתבסס  ככל  ומקדם  יעיל  יהיה  זה  תהליך  כי  מלמדים,  מחקרים  ועוד. 

  674 673וסקרני.

תכליות אישיות, המעניקות טעם לחייו. בתהליך של גיבוש תכלית אישית ואותנטית, הלומד מגבש  

על מערכת החינוך לעבות ולהעצים הזדמנויות למידה שיעודדו בחינה עצמית סביב שאלות כמו 'מה  

 אני רוצה?', 'מה חשוב לי לשנות?', ו'איזה חותם אני רוצה להשאיר בעולם?'.  

השאלות. המתבגר גיל ההתבגרות מהווה שלב התפתחותי שבו טבועים החקירה, הלבטים ושאילת  

שואל שאלות, מתלבט, מבקר, חושב ומעבד תכנים ערכיים, רגשיים ואינטלקטואליים. בתהליך זה 

הוא נחשף למצבי עמימות ולחוסר ודאות, ותפקידו של בית ספר הוא ליישם פדגוגיה המעודדת חקירה 

שתת על יצירת של זהות עצמית שתסייע לו לגבש את זהותו האישית והאותנטית. פדגוגיה שכזו תו

התנסויות וחוויות המעוררות את תהליך החקירה העצמי, קיום סביבה מוגנת ובטוחה לקיום התהליך, 

  675 .)96תרשים ) ומתן פיגומים המסייעים לתלמיד לבצעו 

 

 מרכיבי פדגוגיה מעודדת חקירת זהות העצמי 96תרשים 

 

 

 (. פסיכולוגיה של הילד והמתבגר. ירושלים: מאגנס;  1996, ש' )סולברג 673

 (. מתבגרים בישראל: היבטים אישיים, משפחתיים וחברתיים. אבן יהודה: רכס. 1996פלום, ח' )
674 Schachter, E. P., & Marshall, S. K. (2010). Identity agents: A focus on those purposefully involved in the identity 

of others. 
(. זהות האני לעומת פזירות הזהות בגיל ההתבגרות: היבטים התפתחותיים והשלכות חינוכיות. מגמות, עמ'  1990צוריאל, ד' ) 675

484-509 
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זימון ואפשור של חוויות מגוונות המעוררות את התלמידים לערוך    -  עירור התנסויות וחוויות  ●

תהליך של בירור עצמי ולבחון את המצב ואת עצמם ביחס לחוויה החדשה. התנסויות וחוויות  

רגשיות   אישיות,  חוויות  העלאת  או  דילמות  עם  התמודדות  סימולציה,  בסרט,  צפייה  כגון 

 למיד לחקירה ולגיבוש של זהותו העצמית. וקוגניטיביות של התלמידים מעוררות את הת 

חוויות והתנסויות מעוררות עשויות לחולל תחושות של התרגשות, חדשנות    -  תחושת ביטחון ●

וציפייה חיובית לשינוי, אך גם תחושות של חוסר ודאות, קונפליקט, בלבול וחרדה. על בית 

ומופח אמפתיה  מבוססת  ובטוחה,  מוגנת  סביבה  לתלמידים  לספק  שיפוטיות  הספר  תת 

 וביקורתיות, המעודדת אותם לקיים תהליך גיבוש עצמאי ואותנטי של הזהות האישית. 

יש לספק ולהקנות לתלמידים פלטפורמות, עזרים, מיומנויות ודרכי התנהלות,    -  מתן פיגומים  ●

בין השאר יש לפתח   676שיסייעו להם לבצע את משימת החקר והגיבוש של הזהות האישית. 

מיומנויו ותחוש אצלם  עצמי  ביטחון  יצירתיות,  סקרנות,  עצמית,  מודעות  כגון  וגישות  ת 

 מסוגלות, חשיבת עתיד ופעלנות.  

 פרקטיקות לגיבוש זהות

התנסויות   ללומד  מספקות  אישי  וייעוד  זהות  של  התכלול  בעקרון  התומכות  למידה  פרקטיקות 

ולים, מלאכות, מייקריות )יוצרנות חווייתיות ואותנטיות בתחומים כמו יצירה ועיון, אומנות, ספורט, טי

מגוון  עבודה.  במקומות  ולמידה  חברתיות  וביוזמות  קהילתית  בפעילות  השתתפות  טכנולוגית(, 

ההתנסויות שהלומד עובר יעוררו התמודדות עם שאלות ערכיות, זהותיות, עיוניות ומעשיות, שיידונו 

ל גילוי והתגבשות עצמי  ויסייע בשיתוף עם המורה. המורה יתפקד כמנטור המסייע לתהליך זה ש

לשינוי,  הצעות  שאלות,  באמצעות  שלהם  היצירה  בתהליך  הלומדים  של  ובליווי  בהנחיה  באימון, 

הדגמה של ביצוע משופר, משוב מחולל למידה וכדומה. למידה מסוג זה תדרוש ותפתח מיומנויות של  

ות שיח, מיומנויות חקר, יצירתיות אינטליגנציה רגשית וחברתית, של אוריינות רפלקטיבית ושל מיומנ 

אישית ושל למידת עמיתים וייעזרו אלה  -בתוך כך יפתחו הלומדים יכולות של תקשורת בין ויצרנות.

באלה בעיבוד חוויות משותפות ואישיות, בהדהוד התהליכים הפנימיים שהם חווים ובחידוד יכולתם 

  לקרוא את עצמם ואת עמיתיהם.

 . שדה הפעולה החינוכי 4.7

 מהו שדה הפעולה החינוכי?   4.7.1

הנגזרות   וארגוניות  פדגוגיות  פרקטיקות  בפועל  מיושמות  שבו  המקום  הוא  החינוכי  הפעולה  שדה 

ולנצל את ההזדמנויות   כדי לתת מענה לאתגרים  מעקרונות הפעולה של הפדגוגיה מוטת העתיד, 

ה היבטים פדגוגיים וארבעה הנגזרים ממגמות המציאות המשתנה. שדה הפעולה החינוכי כולל ארבע

ה המסגרת  בסיס  על  שהוגדרו  פדגוגיה,  תומכי  ארגוניים  הכיתה תפיסת היבטים  פרויקט  של  ית 
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האירופי. האיחוד  נציבות  של  פרקטיקות   677היצירתית  לימודים,  תוכניות  הם  הפדגוגיים  ההיבטים 

הם מנהיגות ניהולית   למידה, פרקטיקות הוראה והערכה, ואילו ההיבטים הארגוניים תומכי הפדגוגיה

( וטכנולוגיות  פיזיות  ותשתיות  חיבוריות,  וארגון,  תוכנית  97תרשים  חינוכית, תכנון  יישום של  כל   .)

להיבטים   משולב  באופן  להתייחס  צריך  פמ"ע  תואמי  שיעור  מערך  או  חינוכית  יוזמה  לימודים,  

החינוכי. בסעיפים הבאים   הללו של שדה הפעולה  והארגוניים  ויתוארו ההיבטים הפדגוגיים  יוגדרו 

הפדגוגיים והארגוניים של שדה הפעולה החינוכי תוך התייחסות להשפעת עקרונות הפמ"ע ומצפן  

 על מאפייני ההיבטים.   2030הלמידה 

 

 

 ההיבטים הפדגוגיים והארגוניים של שדה הפעולה החינוכי  97תרשים 

 תוכניות לימודים    4.7.2

 תכולת תוכנית לימודים  

תוכניות לימודים יכולות לכלול מפרט מלא או חלקי של מרכיבים פדגוגיים וארגוניים של שדה הפעולה  

החינוכי. המפרט המלא של תוכנית לימודים יכול לכלול מרכיבים כגון הגדרת רציונל הלמידה, הגדרת 

פרקטיקות   הגדרת  וערכים(  גישות  מיומנויות  )ידע,  הלמידה  תוכני  הגדרת  הלמידה,  למידה  יעדי 

 

 

677 Bocconi, et al., (2012). Innovating learning: Key elements for developing creative classrooms. Europe.   
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החיבוריות   אופני  הגדרת  הלמידה,  וארגון  תכנון  תיאור  הלמידה,  הערכת  אופני  הגדרת  והוראה, 

בלמידה, הגדרת הטכנולוגיות והמשאבים התומכים בלמידה והגדרת המיקום והמאפיינים של מרחבי 

 הלמידה הנדרשים.   

 אתגרי תוכנית הלימודים 

מספר אתגרים בתחום עיצוב ויישום של תוכניות  , קיימים  OECD-של ה  2030על פי פרויקט חינוך  

 הלימודים שעימם מתמודדות רוב מערכות החינוך במדינות השונות: 

עומס רב של נושאי לימוד בתוכניות הלימודים המייצר למידה     -עומס בתוכנית הלימודים   ●

רדודה של מספר רב של נושאים. על מערכות חינוך להתמקד באיכות זמן הלמידה במקום 

היקף זמן הלמידה ולשנות את מיקוד מאמציהן מיצירת "שעות נוספות עבור למידה" ליצירת ב

 "זמן למידה איכותי". 

למצוי  ● הרצוי  בין  זו    -   פער  לבין  הנדרשת  הלמודים  תוכנית  בין  מדי  גדולים  פערים  קיימים 

של  והיישום  העדכון  בקצב  נעוץ  הדבר  בפועל.  ליישומה  הקיימת  התוכנית  ובין  הקיימת 

מן  העולים  לאתגרים  מענה  לתת  מכדי  כלל  בדרך  מדי  איטי  שהוא  הלימודים,  תוכניות 

 המציאות המשתנה. 

יפור איכותם של תוכני הלימוד כדי לפתח בקרב התלמידים  יש צורך בש  -  איכות תוכני הלימוד  ●

 הבנה מעמיקה.  

על תוכניות הלימודים לקדם חדשנות בד בבד עם שמירה על הוגנות. כל   -  חדשנות והוגנות  ●

 התלמידים, ולא רק מעטים בעלי יכולת, חייבים להפיק תועלת מתוכניות לימודים חדשניות. 

אפקטיביים  ● ויישום  כדי   נדרשים   -  תכנון  הלימודים  תוכניות  של  אפקטיביים  ויישום  תכנון 

 להשיג הצלחה ביישומן בשטח. 

 עקרונות לעיצוב תוכניות לימודים 

חינוך   תוכניות הלימודים, מציג פרויקט  ה  2030בתגובה לאתגרי  עקרונות לעיצוב     OECD  12-של 

בנושאים מתוך תוכניות , בתכנים ותפיסות תוכניות לימודים רלוונטיות. חלק מהעקרונות עוסקים ב 

 הלימודים וחלקם מתמקדים בעיצוב תהליכי הלמידה עצמם. 

 , בתכנים ובנושאים מתוך תוכניות הלימודים: תפיסות שבעה מהעקרונות עוסקים ב 

מדגיש את הצורך בבניית תוכנית לימודים המקדמת את פעלנות   פעלנות הלומדים  עקרון ●

 ערכיהם. הלומדים בהתאם ליכולותיהם, לרצונותיהם ול

ההקפדה ● תכנים    עקרון  שכן  הלימודים,  בנושאי  שכרוך  האתגר  חשיבות  את  מדגיש 

 מאתגרים מאפשרים  חשיבה עמוקה ורפלקציה. 

במספר קטן של נושאים כדי  דוגל בתוכנית לימודים הממוקדת   עקרון המיקוד הנושאי ●

די לחזק להבטיח עומק ואיכות למידה של התלמידים. הנושאים עשויים להיות חופפים כ

 מושגים מרכזיים. 

מציע לארגן את תוכני תוכנית הלימודים לפי רצף והמשכיות הלמידה   עקרון העקביות  ●

בתוך תחום דעת או נושא מסוים  על פני זמן )עקביות אנכית( ולשלב תכנים מתחומי 

 דעת שונים )עקביות אופקית(. 
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ההלימה ● ו  עקרון  הלימודים   תוכנית  בין  בהלימה  הצורך  את  פרקטיקות מדגיש  בין 

הלמידה, ההוראה וההערכה המממשות אותה. בנוסף, יש להשתמש בשיטות הערכה  

חדשות  הערכה  וטכנולוגיות  כלים  שיטות,  ולפתח  שונות  למידה  מטרות  עבור  שונות 

 להערכת תוצרי למידה שאינם ניתנים למדידה ולהערכה בשיטות ההערכה הנוכחיות.

גבוהה יותר לידע, למיומנויות, לגישות ולערכים   מציע לתת עדיפות   עקרון יכולת ההעברה  ●

 שניתן ללמוד בהקשר אחד אך ליישם בהקשרים אחרים 

אופ  עקרון הבחירה  ● על   דגש  הלימודים ישם  תוכנית  והגמיש של  המאפשר  יה המגוון 

הזדמנות  בפניהם  פותח  ופרויקטים,  נושאים  של  רחב  מגוון  מתוך  בחירה  לתלמידים 

שלהם, תוך שהוא מספק תמיכה המאפשרת להם לבחור  להציע נושאים ופרויקטים מ 

 באופן מושכל. 

 חמישה עקרונות נוספים מתמקדים בעיצוב תהליכי הלמידה עצמם:

מתמקד בצורך להכשיר ולהעצים את המורים כדי שיוכלו להשתמש   עקרון פעלנות המורים  ●

 ימודים. בידע המקצועי, במיומנויות ובמומחיות שלהם ליישום אפקטיבי של תוכנית הל

מתמקד ביצירת חוויית למידה אותנטית הקשורה לעולם האמיתי כדי לייצר    עקרון האותנטיות  ●

 בקרב הלומדים תחושה של רלוונטיות של הלמידה. 

גומלין ● יחסי  יכולים    עקרון  רעיון  או  נושא  כיצד  לגלות  לתלמידים  הזדמנות  במתן  מתמקד 

ובין תחומי  ואף עם החיים האמיתיים    להתקשר לנושאים או למושגים אחרים בתוך  דעת, 

 שמחוץ לבית הספר.

הגמישות  ● למסתגלת   עקרון  וסטטית  מראש  מקבועה  הלימודים  תוכנית  בהפיכת  עוסק 

ודינמית. בתי הספר והמורים צריכים להיות מסוגלים לעדכן ולהתאים את תוכנית הלימודים  

 כדי לשקף צרכים חברתיים מתפתחים ואת צורכי הלמידה האישית של התלמידים. 

פשר של מורים, תלמידים  מדגיש את הצורך במעורבות מוקדמת ככל הא  עקרון המעורבות  ●

ובעלי עניין רלוונטיים בפיתוח תוכנית הלימודים כדי להבטיח תחושת בעלות שתקדם את 

 יישום התוכנית בפועל.  

 השלכות עקרונות הפמ"ע על עיצוב תוכניות לימודים 

 עקרונות הפדגוגיה מוטת העתיד משפיעים על עיצוב תוכניות הלימודים: 

מוביל להתאמה האישית ללומד, לבניית תוכנית לימודים אישית  ולהגברת עקרון הפרסונליות   ●

 יכולת הבחירה של הלומד מתוך המגוון שתוכנית הלימודים מסוגלת להציע לו. 

ותלמידים,  עקרון השיתופיות   ● כל בעלי העניין, לרבות מורים  מוביל לקידום המעורבות של 

ללת מיומנויות ופרקטיקות למידה, הוראה והערכה שיתופיות  בבניית תוכניות הלימודים ולהכ

 בתוכניות הלימודים. 

האי  ● אי פורמליות  -עקרון  למידה  ומטפחת  המעודדת  לימודים  בתוכנית  הצורך  את    - מדגיש 

פורמלית ומתן -פורמלית  בקרב התלמידים על ידי הקניית מיומנויות רלוונטיות ללמידה אי

 פורמלית של תלמידים. -האיקרדיטציה והכרה להישגי הלמידה 

ורבעקרון הגלוקליות   ● גלוקאלית  לימודים  תוכנית  קידום  על  דגש  תרבותית, המשלבת -שם 

באופן מאוזן והרמוני תכנים ותוכניות לימודים גלובליים ולוקאליים, מרחיבה את ההיכרות של  
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שונות,    הלומד עם תרבויות שונות ומעודדת אותו לייצר אינטראקציות עם לומדים מתרבויות 

 מקומיות וגלובליות, ולשתף עימם פעולה בפרויקטים משותפים. 

התמורתיות   ● לשינוי  עקרון  הניתנת  גמישה,  עבודה  תוכנית  בבניית  הצורך  את  מדגיש 

ולהתאמה מהירים בהתאם לצורכי המציאות המשתנה. בנוסף, מוביל עיקרון זה להכללת  

י מגמות,  חקר  עתיד,  חשיבת  כגון  ומיומנויות,  רוחב  תכנים  כמרכיבי  וחדשנות  זמות 

 תחומיים. -המוטמעים בלימודי תחומי הדעת או כנושאים בין

יישום תוכניות לימודים המקדמות גיבוש  שם דגש עלעקרון התכלול של ייעוד וזהות אישי   ●

כגון   דעת  בתחומי  ויצרנית  חווייתית  התנסותית,  למידה  באמצעות  אישית  ותכלית  זהות 

 יקריות ופעילות יזמית, קהילתית וחברתית. אמנות, אומנות, ספורט, מי

 פרקטיקות למידה    4.7.3

היבט זה מתייחס לפרקטיקות הלמידה שבהן השתמשו הלומדים לביצוע הלמידה, לעיצוב ולתכנון  

חוויית הלמידה הרצויה  ולמעורבות הלומדים בעיצוב תהליך הלמידה. אנשים הם סקרנים מטבעם,  

ווים צורך אנושי מרכזי,  ולכן תהליך הלמידה יכול להיות בעל  הלמידה והחיפוש אחר משמעות מה

לתלמיד.  רב  מעורר   678ערך  הלומד  שבמהלכו  ידע  הבניית  של  אישי  תהליך  הוא  הלמידה  תהליך 

שאלות, מאתר מקורות מידע, מעבד מידע ויוצר ידע חדש הרלוונטי לו בהקשר של יחסי גומלין. למידה  

נפשם של הל בנימי  נוגעת  תוך שהיא מערבת היבטים מגוונים של משמעותית  והמלמדים,  ומדים 

התנסויות שכליות, רגשיות, חברתיות, ערכיות, גופניות, אמנותיות, יצירתיות ואחרות. היא מאפשרת  

מיצוי פוטנציאל אישי ומצוינות, חוויית צמיחה והתפתחות והעמקה בנושאים שמעניינים את הלומדים  

 ושנותנים מענה לצורכיהם.  

הלומד לקחת   תפיסת  יכולתו של  על  כלומר  בלמידה,  על פעלנות  דגש  מוטת עתיד שמה  פדגוגיה 

אחריות ובעלות על למידתו, להגדיר יעדי למידה, וליזום ולנהל את פעילויות הלמידה להשגת יעדים  

אלו באופן עצמאי ואחראי ובהתאם לצרכיו ולרצונותיו. כדי לעשות זאת מוצע ללומד ליישם את מחזור  

 לביצוע למידה כתהליך של שיפור אישי מתמיד.   AARדה הלמי

 למידה כתהליך מחזורי של שיפור אישי

צריכים להיות מסוגלים להסתגל.   ודינמיות, אנשים  בעולם של מערכות מורכבות, מרושתות מאוד 

הלמידה מחזור  -פעולה-ציפייהבעברית:   AAR ,(Anticipation-Action-Reflection), גישת 

תומכת בלמידה כתהליך שיפור אישי בהלימה לעקרון התמורתיות של פדגוגיה מוטת   -תבוננות  ה

הלמידה כתהליך    תפיסת הוא תהליך למידה איטרטיבי המבוסס על    AARמחזור הלמידה    679עתיד. 

ה תהליך  במסגרת  המשתנה.  למציאות  מתמדת  התאמה  תוך  מתמשך,  משפרים   AAR- שיפור 

ם ופועלים בכוונה ובאחריות כדי להשיג מטרות ארוכות טווח ולתרום  הלומדים בהתמדה את חשיבת 

 

 

 . אוחזר מ:2014מאוגוסט  אבני דרך בלמידה משמעותית" –משרד החינוך: "משהו טוב קורה עכשיו  678

-BF7B-42EA-D044-http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/126241AF

haiv.pdf660760C7263/193744/MashehuTovKoreAcs7 
679 OECD FUTURE OF EDUCATION AND SKILLS 2030: OECD LEARNING COMPASS 2030 © OECD 2019 
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הלמידה   מחזור  באמצעות  והקולקטיבית.  האישית  ולשפר AAR לשלומות   לפתח  הלומדים  יכולים 

אישית  שלומות  להשיג  כדי  שלהם  הטרנספורמטיביות  והכשירויות  הפעלנות  את  מתמשך  באופן 

ניתן ליישם את מחזור הלמיד  כתהליך שיפור אישי מתמיד לאורך החיים,  גם    AARה  וקולקטיבית. 

 מחוץ לתחומי החינוך הפורמלי. 

הלמידה   זה:    AARמחזור  את  זה  והמחזקים  המשלימים  שלבים  משלושה  פעולה  מורכב  ציפייה, 

ולהתבונן  98תרשים  )  והתבוננות  (. מעבר הלומד דרך השלבים הללו מאפשר לו לתכנן, להתנסות 

הבנתו את  המעמיק  הלומדים    באופן  הציפייה,  בשלב  העולם.  על  שלו  המבט  נקודות  את  ומרחיב 

משתמשים בכישוריהם הקוגניטיביים והרגשיים כדי לצפות מראש למה יידרשו בעתיד או להעריך מה 

תהיינה ההשלכות העתידיות של פעולות שיבוצעו בהווה. בשלב הפעולה, נדרשים הלומדים לרצון 

לב ההתבוננות הלומדים מעריכים מחדש את פעולותיהם באמצעות  וליכולת לנקוט פעולה יעילה. בש

ההתבוננות, כדי לפתח הבנה עמוקה יותר ולשפר את התנהלותם העתידית. לאחר שלב ההתבוננות 

 חוזרים הלומדים לשלב הציפייה וחוזר חלילה.

 

 AARמחזור הלמידה  98תרשים 

 פרקטיקות למידה 

פרקטיקות    פרקטיקות  למעשה.  הלכה  הלמידה  מתבצעת  שבהן  והטכניקות  השיטות  הן  הלמידה 

כשירויות(   וערכים,  גישות  מיומנויות,  )ידע,  הלימוד  תוכני  שונים:  מקורות  מכמה  נגזרות  הלמידה 

הלמידה כתהליך שיפור אישי )מחזור   תפיסת שאותם יש לקדם, עקרונות הפעולה של מודל הפמ"ע ו

AARהלמ פרקטיקות  הגישות  (.  המיומנויות  הידע,  את  הלומדים  בקרב  ולקדם  לפתח  צריכות  ידה 

פדגוגיה מוטת עתיד. לדוגמה, למידה שיתופית    תפיסת והערכים, ואת הכישורים הנדרשים על פי  

ולמידה מבוססת פתרון בעיות  לקידום מיומנויות חברתיות, למידת חקר לקידום חשיבה ביקורתית 

 לקידום חשיבה יצירתית. 

ף, עקרונות הפעולה של מודל פמ"ע גוזרים פרקטיקות למידה מסוימות, כגון למידה המותאמת  בנוס

פורמלית בכל מרחבי  -אישית ללומד; למידה שיתופית של הלומד עם מגוון עמיתי למידה; למידה אי

החיים ולאורך החיים; למידה גלוקלית, המפתחת אצל הלומד את השילוב הנכון בין הגלובלי ללוקלי; 
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ידה תמורתית, המשתנה כל העת והמפתחת את התמורתיות בקרב הלומדים; ולמידה התנסותית למ

 יצרנית, המסייעת ללומד לפתח זהות וייעוד אישי אותנטיים דרך התנסויות מגוונות.  

דוגמת פרקטיקות למידה   AARגם השלבים השונים של מחזור הלמידה   גוזרים פרקטיקות למידה, 

פרק למידה,  יעדי  חשיבה  להצבת  המקדמות  פרקטיקות  בלמידה,  פרואקטיביות  המקדמות  טיקות 

לפרקטיקות   דוגמאות  רפלקטיבית.  חשיבה  המקדמות  ופרקטיקות  מחשבתית,  וגמישות  ביקורתית 

 דו”חלמידה המיישמות את עקרונות הפמ"ע לפיתוח ידע, מיומנויות, גישות וערכים ניתן למצוא ב

ובאתר הוראה איכותית המופיע בפורטל עובדי   680גף מו"פ של א ”"יוזמות ופרקטיקות תואמות פמ"ע

  681הוראה של משרד החינוך. 

 פרקטיקות  הוראה    4.7.4

מתייחס לפרקטיקות ההוראה שהמורים עושים בהן שימוש כדי לקדם את הלמידה ולהקנות   היבט זה

 ידע, כישורים וגישות ובמקביל לעצב את המאפיינים האישיותיים של הלומדים. 

יקות ההוראה של פדגוגיה מוטת עתיד נגזרות מכמה מקורות שונים: פרקטיקות הלמידה שבהן  פרקט

  תפיסת נעשה שימוש גוזרות פרקטיקות הוראה מתאימות, עקרונות הפעולה של מודל פמ"ע  ומממדי  

ההוראה האיכותית. פרקטיקות ההוראה, שאותן מיישמים באירוע למידה, צריכות להיות מותאמות 

יצרנית   לפרקטיקות  ולמידה  למידה שיתופית  לדוגמה,  אירוע.  באותו  בהן שימוש  הלמידה שנעשה 

מעקרונות  נגזרות  הוראה  פרקטיקות  בנוסף,  ומאפשרת.  מתווכת  הוראה  של  פרקטיקות  דורשות 

הפמ"ע שאותם מעוניינים ליישם. עקרון הפרסונליות, למשל, גוזר חונכות אישית; עקרון השיתופיות 

 ודאות. -ית ועקרון התמורתיות גוזר הוראה בתנאי איגוזר הוראה שיתופ

המורים, שהוגדרו   של  הפעולה  ממדי  גם משלושת  נגזרות  ההוראה  ההוראה    תפיסת ב פרקטיקות 

בהאיכותית  מומחיות  ותלמידה,  תלמיד  לכל  מחויבות  ההוראה:  וניהול  והוראתו  התוכן   תחום 

יכולה לבוא לידי ביטוי בטיב ובאופן הקשר של המורה עם  חויבות לכל תלמיד ותלמידהמ  682וך.והחינ 

התלמידים, במאמץ למענה מותאם אישית ובקידום שותפויות ופעילות לטובת הצלחת התלמידים.  

מורה מפגשי  הן  זה  בממד  לפרקטיקות  תוכנית  -דוגמות  בניית  בכיתה,  קונפליקטים  ניהול  תלמיד, 

יכולה לבוא לידי   מומחיות בתחום התוכן והוראתווד.  אישית לתלמיד, ניהול זמן עצמי של תלמיד וע

זה בממד  לפרקטיקות  דוגמאות  לערכים.  וחינוך  מיומנויות,  פיתוח  ידע,  הבניית  במסגרת  הן  ביטוי 

המללת תהליכי חשיבה, תיווך בלמידה באמצעות הדגמה והמחשה ויצירת רלוונטיות וחיבור לעולמו  

לבוא לידי ביטוי בתחומי תכנון ההוראה, ביישום תהליכי יכול    ניהול ההוראה והחינוךשל התלמיד.  

הוראה ובתהליכי הערכה ומשוב. דוגמאות לפרקטיקות בממד זה הן עיצוב סביבות למידה, הבניית  

כללי הכיתה ושיתוף התלמידים בבניית מחוון או כלי הערכה. דוגמאות נוספות ומפורטות לפרקטיקות 

  תפיסתפיתוח ידע, מיומנויות, גישות וערכים והתומכות בהוראה המיישמות את עקרונות הפמ"ע ל

 

 

 ( אגף מו"פ   2020) דוח "יוזמות ופרקטיקות תואמות פמ"ע 680
 practices/-https://pop.education.gov.il/teachingאתר הוראה איכותית   681
  .practices/-education.gov.il/teachinghttps://popאתר הוראה איכותית 682
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ובאתר  683של אגף מו"פ  ""יוזמות ופרקטיקות תואמות פמ"ע דו”חההוראה האיכותית, ניתן למצוא ב

  684ורטל עובדי הוראה של משרד החינוך.הוראה איכותית המופיע בפ

 פרקטיקות  הערכה    4.7.5

הלמידה, הערכת  לאופני  המתייחס  זה,  זהות    היבט  הערכה,  פרקטיקות  ההערכה,  יעדי  את  כולל 

 המעריכים וכלי ההערכה שבהם נעשה שימוש. 

יעדי   בהשגת  התהליך  של  ההצלחה  מידת  את  ומשקפת  הלמידה  תהליך  בקידום  תומכת  הערכה 

הלמידה. קיימות גישות שונות להערכה, ביניהן הערכה של הלמידה )המכונה גם הערכה מסכמת(, 

למידה   לשם  מעצבת(. והערכה  הערכה  גם  ידע    685)המכונה  את  לשקף  שואפת  מסכמת  הערכה 

התלמיד בסופו של שלב לימוד, ואילו בהערכה לשם למידה נאספות ראיות על הלמידה באמצעות 

מגוון כלים כדי להבין היכן מצוי הלומד בדרך להשגת יעדיו, וכדי להחליט באילו צעדים, המתאימים 

קדם להשגתם. הערכה כזאת יכולה להתבצע בשלבים שונים לאורך  ביותר עבורו, יש לנקוט כדי שית 

( פיתוח כלים 2( הגדרת יעדים/סימון המטרה. )1תהליך למידה והיא כוללת את השלבים הבאים: )

( ניתוח הראיות. 4( איסוף הראיות. )3מתאימים לאיסוף ראיות על מיקומו של הלומד ביחס למטרה. )

י להצלחתה של הערכה לשם למידה הוא שיתוף התלמידים בתהליך ( פירוש הראיות. תנאי הכרח5)-ו

 ההערכה, שכן תהליכי ההערכה הם תהליכים חברתיים.  

הלימוד,    תפיסת ב תוכני  שונים:  מקורות  מכמה  נגזרות  הערכה  פרקטיקות  עתיד,  מוטת  פדגוגיה 

פרקטיקות   (.AARהלמידה כתהליך שיפור אישי )מחזור    תפיסת עקרונות הפעולה של מודל הפמ"ע ו

ההערכה צריכות לתמוך בהערכה של מגוון תוכני הלימוד, הכוללים סוגי ידע, מיומנויות, גישות, ערכים  

ידע   כגון  חדשים,  ידע  סוגי  רכישת  של  הערכה  לאפשר  צריכות  ההערכה  פרקטיקות  וכשירויות. 

קרנות וכבוד, אפיסטמי ותהליכי, הערכת פיתוח מיומנויות גישות וערכים כגון חשיבה ביקורתית, ס

והערכה של כשירויות המורכבות מתמהיל של ידע מיומנויות גישות וערכים, כגון אוריינות פיננסית  

 ויזמות.  

בנוסף, פרקטיקות הערכה נגזרות מעקרונות הפמ"ע שמעוניינים ליישם. עקרון הפרסונליות, למשל,  

ע הערכת  גוזר  השיתופיות  עקרון  ללומד,  אישית  המותאמת  הערכה  האיגוזר  ועיקרון  - מיתים 

 הפורמליות גוזר פרקטיקות של הערכה עצמית והערכת עמיתים ברשתות חברתיות.  

הלמידה כתהליך שיפור אישי. בהיבט זה נדרשות פרקטיקות   תפיסת פרקטיקות הערכה נגזרות גם מ

ביצוע  תהליך  הערכת  דרך  הלמידה,  יעדי  הגדרת  בתהליך  החל  הלמידה  תהליכי  את  המעריכות 

תהליך הלמידה   להערכת  בפרקטיקות  וכלה  אלו,  יעדים  להשגת  שננקטו  הלמידה  ופרקטיקות 

 הרפלקציה והפקת הלקחים על תוצרי הלמידה ועל תהליכיה.     

 

 

   ( אגף מו"פ2020דוח "יוזמות ופרקטיקות תואמות פמ"ע ) 683
 practices/-https://pop.education.gov.il/teachingאתר הוראה איכותית   684
סביבה - בהבניה מתמדת : משוב והערכה בכיתה. מתוך בירנבוים, מ. יועד, צ. כ"ץ, ש. וקימרון, ה. 7 ( יחידה2004בירנבוים, מ., ) 685

 .. ירושלים: משרד החינוך, התרבות והספורטלפיתוח מקצועי של מורים בנושא תרבות הל"ה המטפחת הכוונה עצמית בלמידה
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 מנהיגות ניהולית וחינוכית   4.7.6

היבט זה מתייחס למאפייני המנהיגות והערכים הארגוניים הנדרשים כדי להוביל תהליכי שינוי, שיפור 

כל ההיבטים הפדגוגיים והארגוניים של שדה הפעולה החינוכי. מנהיגות ניהולית וחינוכית  וחדשנות ב

להובלת שינוי נדרשת מכל בעלי העניין ובכל הרמות של מערכת החינוך, החל במורים ובמנהלים,  

ובהנהלת  החינוך  וכלה באנשי מטה במשרד  מחוזות,  חינוך ברשויות, מנהלי  באגפי  דרך מפקחים 

 המשרד. 

ה אר לאספקטים   OECD-גון  התייחסות  הכוללת  ניהולית  למנהיגות  המוקדשת  כלים  ערכת  הגדיר 

וביניהם: הגדרת תפקידים ואחריות למנהיגות בתי ספר, פיתוח מיומנויות לניהול אפקטיבי   686שונים

של בתי ספר, ביזור משימות ניהול בתי ספר והפיכת המסלול הניהולי למסלול קריירה אטרקטיבי. 

תוכניות והתייחסות לנושא מנהיגות ניהולית חינוכית ניתן למצוא גם בארגונים שונים בארץ, כולל 

אנשי אב של  מקצועי   ובפיתוח  בהכשרה  העוסקות  ומכללות  אוניברסיטאות  מנדל,  קרן  ראשה,  ני 

או  לקהל יעד מסוים כגון    ,687689,688מקצוע בתחום החינוך. תוכניות אלו מופנות ל למגוון בעלי העניין 

 ומפקחים.  691מנהלים 690מורים,

שבירה, המסוגלת להתמודד, להוביל  -פדגוגיה מוטת עתיד מתמקדת במנהיגות חינוכית אנטי  תפיסת 

שינויים ואף לצמוח במציאות מורכבת ומשתנה. מנהיגות זו תוביל ארגוני חינוך מורכבים מסתגלים, 

 המאפיינים של מנהיגות זו הם:  692הבנויים להתמודדות עם מציאות משתנה. 

נערכת מבעוד מועד לאתגרי המציאות המשתנה על ידי ניטור  ה  ,693מנהיגות חושבת עתיד  ●

המגמות העתידיות, בוחנת תרחישים אפשריים עתידיים, מעצבת לאורם עתיד רצוי וישים  

 ומגדירה כבר בהווה תוכנית פעולה להשגתו.  

זמישה  ● את השינויים   694מנהיגות  באופן שוטף  וגמיש, המנטר  זריז  חינוכי  ארגון  המעצבת 

 מסוגל להגיב אליהם באופן מהיר ואפקטיבי. במציאות וה

 

 

686trieved from: the toolkit, OECD, 2009. Re –Improving school leadership  

http://www.oecd.org/education/school/44339174.pdf 
( https://school.mandelfoundation.org.il/Pages/default.aspxראה/י לדוגמה את בית ספר מנדל למנהיגות חינוכית ) 687

 (https://institute.mandelfoundation.org.il/Pages/default.aspxומכון מנדל למנהיגות )
 משתנה  במציאות מנהיגות - פדגוגית הדרכה ,אקדמי ניהולתוכניות שונות במכון מופ"ת:  688
  .אילן  בר ואוניברסיטת ,חיפה אוניברסיטת ,אביב תל אוניברסיטתראה/י תוכניות באוניברסיטאות, כגון  689
 ." של מכון מופ"תהחינוך במערכת שיפור  כסוכני מובילים מוריםתוכנית "  690
 http://www.avneyrosha.org.il/resourcecenter/Pages/leadership.aspx ראה/י את הפעילות בארגון אבני ראשה:  691
 ,מסתגל מורכב כארגון ספר בית( 2019. )ל צבירן ו. ע מורגנשטרן 692
 IL.ORG.ERP ,.בארגון עתיד חשיבת הטמעת( 2012) מורגנשטרן עופר 693
,  וניסויים יוזמות פ"מו  אגף, 1 השפעה מגזין, המשתנה למציאות הסתגלות יכולת בעלת חינוך מערכת( 2017) מורגנשטרן עופר 694

 החינוך  משרד
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המעצבת את השינוי ואת הארגון כך שהשינוי   695, בני קיימאמנהיגות של הובלת שינויים   ●

 , כלומר לאורך זמן ובאופן עמיד לשינוי בנסיבות. בן קיימאמוטמע בארגון באופן 

רואה בכל   המשמשת מודל להשראה בתוך הארגון ומחוצה לו,  696מנהיגות מעוררת השראה, ●

ויקבל  יעורר  שהארגון  כדי  ופועלת  פוטנציאלי,  השראה  ומקבל  השראה  מקור  עניין  בעל 

כדרך להתמודד עם אתגרי המציאות  והארגוניים,  השראה בכל היבטי פעילותו הפדגוגיים 

 המשתנה. 

, היודעת לרתום את כלל בעלי העניין בארגון ומחוצה לו לעיצוב וליישום  מנהיגות משתפת  ●

 )הורים, קהילה, מערכת השכלה גבוהה, גורמי שוק העבודה והצבא ועוד(.   שינויים 

 תכנון וארגון   4.7.7

היבט זה מתייחס לנושאי תכנון וארגון הנדרשים כדי לתמוך ולקדם את מכלול ההיבטים של שדה  

תפקידים   מבנה,  ייעוד,  ובכללם  נושאים,  למגוון  מתייחס  והארגון  התכנון  היבט  החינוכי.  הפעולה 

תרבות  ו ארגוניות,  סדירויות  ושיפור,  איכות  אבטחת  ניטור,  ביצוע,  תכנון,  תהליכי  העסקה,  אופני 

 ארגונית ועוד. 

אספקטים  כוללת  והיא  החינוכית  העשייה  את  ולקדם  לאפשר  לתמוך,  נועדה  הארגונית  המעטפת 

 שונים, ובהם התייחסות להון האנושי, ניהול משאבים וניטור ובקרה. 

עוסקת בתכנונם, ארגונם וניהולם של משאבי בית הספר,    OECD  697-ה  ארגוןסדרת פרסומים של  

ומשאבים  פיזיים  משאבים  האנושי,  ההון  משאבי  ופיננסיים,  כלכליים  במשאבים  התמקדות  תוך 

ודרישות   לתנאים  להגיב  חינוך  מערכות  של  יכולתן  נבחנת  השאר,  בין  לימוד.  זמן  כגון  נוספים, 

תשת  של  בהיבט  בייחוד  ושירותים, משתנות,  אנושי,   698יות  הון  במדיניות  הצורך  על  דגש  ומושם 

למורים,  שיש  החיובי  האימפקט  את  ולחזק  לשמר  להכיר,  המערכת  של  יכולתה  על  המשפיעה 

כמו גם על חשיבות ניהול המימון של בתי    699למנהלים ולצוות נוסף של בית הספר על התלמידים, 

 700הספר.

 

 

 

 משרד, וניסויים יוזמות פ"מו  אגף, 8 השפעה מגזין, קיימא בת ספרית בית מנהיגות – חותם להטביע( 1720) מורגנשטרן עופר 695

 החינוך 
 החינוך  משרד, וניסויים יוזמות פ"מו אגף, 7 השפעה מגזין, השראה מעורר ספר בית של לדמותו קווים( 2017) מורגנשטרן עופר 696

697 OECD Reviews of School Resources. Retrieved from: https://www.oecd-ilibrary.org/education/oecd-reviews-

of-school-resources_24133841 
698  Responsive School Systems, OECD, 2018. Retrieved from: https://www.oecd-

ilibrary.org/education/responsive-school-systems_9789264306707-en 
699 Working and Learning Together: Rethinking Human Resource Policies for Schools, OECD, 2019. Retrieved 

from: https://www.oecd-ilibrary.org/education/working-and-learning-together_b7aaf050-en 
700 The Funding of School Education, OECD, 2017. Retrieved from: https://www.oecd-ilibrary.org/education/the-

funding-of-school-education_9789264276147-en 
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 חיבוריות     4.7.8

והקישורים הנדרשים כדי לקדם את העתיד הרצוי של שדה  היבט זה מתייחס לכל סוגי החיבורים 

הפעולה החינוכי.  החיבוריות יכולה להתקיים בין אנשים, קבוצות, גופים, רעיונות, מקורות מידע וידע  

בתוך מערכת החינוך ועם בעלי העניין שלה בסביבה החיצונית, המקומית והגלובלית )הורים, קהילה, 

 ערכת השכלה גבוהה, גורמי שוק העבודה, מגזר עסקי, מגזר שלישי, צבא ועוד(.  מ

חיבוריות היא היבט רלוונטי  לקידום החינוך שמבחינת ארגוני חינוך נגזר מגישת המערכות. גישת 

וקשרי  סביבתה  המערכת,  רכיבי  של  האפיון  את  מדגישה  והיא  מערכת,  בארגון  רואה  המערכות 

. ניתוח קשרי   701, 702, 703ין רכיבי המערכת ובין עצמם ובין המערכת לסביבתה הגומלין המתקיימים ב

 הגומלין והחיבוריות בארגון חינוך לפי גישה זו כולל התייחסויות להיבטים הבאים:

החיבוריות בין ההיבטים של הפעילות בארגון החינוך )אדמיניסטרציה, הוראה, למידה, הערכה   ●

 וכדומה(. 

 ות ומופעי התלות ההדדית בתוך כל אחד מההיבטים של ארגון החינוך.החיבוריות, האינטראקצי ●

 החיבוריות והאינטראקציה, כולל חילופי המידע והמשאבים בין ארגון החינוך לסביבתו החיצונית. ●

 חיבוריות של מטרות, יעדים וגבולות של מערכת החינוך למציאות המשתנה בחברה.  ●

היחס ● ומערכות  האינטראקציות,  מערכת החיבוריות,  את  המרכיבים  השונים  הרכיבים  בין  ים 

 החינוך.

 תשתיות פיזיות וטכנולוגיות   4.7.9

ומקדמות,  או טכנולוגיות התומכות  פיזיות  החינוכי מתייחס לתשתיות  זה של שדה הפעולה  היבט 

מרחבי   בשאר  והן  הפורמליים,  המוסדיים  החינוך  מרחבי  בתוך  הן  החינוך,  את  ובעקיפין,  במישרין 

פורמליים, הנמצאים מחוצה להם. סביבות למידה חדשניות נדרשות לספק מענה לצרכים -האיהחיים  

פיזיולוגיים, פסיכולוגיים וחברתיים של תלמידים בעלי מאפיינים שונים ואף להיות גמישות, אסתטיות  

לקדם   נדרשות  אלו  סביבות  כן,  על  יתר  יש    תפיסות ומעוררות השראה.  ולכן  פדגוגיות מתקדמות, 

 פדגוגיה מוטת עתיד. תפיסת ים את סביבת הלמידה ללהתא

 מרחבי למידה פיזיים 

סביבת למידה ומרחבי למידה פיזיים הם אמצעי חשוב לקידום הפדגוגיה בהיבטים השונים של שדה  

והן  מיטבי,  ספרי  בית  אקלים  יצירת  על  משפיעות  אפקטיביות  למידה  סביבות  החינוכי.  הפעולה 

הערכה, לפעילות החינוכית ולהתנהגות חברתית חיובית. סביבות  -הוראה-תורמות לתהליכי למידה

 

 

701  Banathy, B. H., & Jenlink, P. M. (2013). Systems inquiry and its application in education. In Handbook of 

research on educational communications and technology (pp. 49-69). Routledge. 
702  O’Shea, Peter. (2007). A systems view of learning in education. International Journal of Educational 

Development. 27. 637-646. 10.1016/j.ijedudev.2006.06.016. 
703  Responsive School Systems, OECD, 2018. Retrieved from: https://www.oecd-

ilibrary.org/education/responsive-school-systems_9789264306707-en 
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למידה המעוצבות באופן מושכל מאפשרות תהליכי סוציאליזציה ותהליכי חשיבה מסדר גבוה, ואף  

 תורמות לתהליכי עיצוב התנהגות ולהפחתת תופעות של השחתה, חיכוך ואלימות.

מעקרונ  הן  נגזר  הלמידה  ומרחבי  הלמידה  סביבת  מהפדגוגיה עיצוב  הן  כלליים,  ארכיטקטוניים  ות 

הרצויה והן ממגמות עתיד בתחום עיצוב מרחבי למידה. מרחבי החינוך צריכים להיות מתוכננים על  

פי עקרונות ארכיטקטוניים כלליים לתכנון מרחבי למידה, הכוללים, בין השאר, בטיחות, אסתטיקה,  

לסוג התאמה  נכונה,  אנוש  לתרחי   הנדסת  ועוד. האוכלוסייה,  שימוש  סביבת     704שי  פיתוח  תחום 

נהל הפיתוח, שבאתר שלו ניתן למצוא    705הלמידה במוסדות חינוך מקודם במשרד החינוך על ידי מ 

העוסקים  קוראים  וקולות  לפרויקטים  הפניות  גם  כמו  למידה  סביבות  עיצוב  בנושא  רבים  חומרים 

  ביישום סביבות למידה מתקדמות במערכת החינוך.

הפ פמ"ע במישור  מודל  של  הפעולה  מעקרונות  השאר,  בין  נגזר,  הלמידה  מרחבי  עיצוב  דגוגי, 

לדוגמה,   706ומהתמיכה בפרקטיקות פדגוגיות וארגוניות המיושמות בהיבטי שדה הפעולה החינוכי.

  707מרחבי למידה יכולים לתמוך ביישום למידה הנגזרת מעקרונות הפעולה של פדגוגיה מוטת עתיד 

 באופנים הבאים:  

הכוללות   סביבות למידה מותאמות אישית לתלמיד, מעיקרון זה נגזרות  -עקרון הפרסונליות   ●

מרחבי למידה אישיים, טכנולוגיות ומרחבים וירטואליים תומכי למידה אישית, מעטפת של 

בית ספר חכם המיועדת לניטור, להתאמה ולשיפור הלמידה האישית של כל תלמיד, מרחבי 

 ה אישיים למורה ומרחבים תומכי חניכה אישית.  עבוד 

מעיקרון זה נגזרות סביבות למידה שיתופיות, הכוללות מרחבי למידה  -עקרון השיתופיות   ●

בין  פעולה  ושיתוף  שיתופית  למידה  תומכי  וירטואליים  ומרחבים  טכנולוגיות  שיתופית, 

הגורמים בסביבה החיצונית )קהילה, הגורמים בתוך בית הספר )תלמידים, מורים( ובינם לבין  

 בתי ספר אחרים, אקדמיה, מגזר עסקי, מגזר שלישי ועוד(. 

האי ● נגזרות   -פורמליות  -עיקרון  זה  אי מעיקרון  למידה  סביב -סביבות  הפועלות  פורמליות, 

אי למידה  מרחבי  וכוללות  מרחבים -השעון  הספר,  בבית  הציבוריים  בשטחים  פורמלית 

חברתי  ורשת  איוירטואליים  למידה  כזירת  ספרית  בית  אי -ת  למידה  ומרחבי    - פורמלית, 

 פורמלית במעטפת המקומית והקהילתית של מוסדות החינוך. 

הגלוקליות   ● טכנולוגיות  -עקרון  הכוללות  גלוקליות,  למידה  סביבות  נגזרות  זה  מעיקרון 

שיתופי  ומרחבים וירטואליים התומכים בתרגום בזמן אמת ובנוכחות מרחוק כדי לקיים שיח ו

  תרבותיים.   -פעולה גלובליים ורב

 

 

   הפיתוח מנהל אתר( 2016) משמעותית ללמידה חינוך  מוסדות ועיצוב תכנון 704
  חינוך מבני  תחזו  עיצוב - הפיתוח מנהל אתר 705
 עתיד  מוטת לפדגוגיה הדרכה ערכת אתר( 2019) עתיד מוטת פדגוגיה ברוח למידה סביבות עיצוב 706
הלאומית  לעיצוב מרחבי למידה בראייה פדגוגית מוטת עתיד.   התוכניתM21  ,משרד החינוך 707

http://dialogim.wixsite.com/m21mop 
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מעיקרון זה נגזרות סביבות למידה תמורתיות, הכוללות מרחבים דינמיים  -עקרון התמורתיות   ●

ליצירת מציאות למידה פיזית משתנה, מרחבים וירטואליים מדומים ורבודים ליצירת מציאות 

  חדשנות.  למידה וירטואלית משתנה, ומרחבי מייקריות לתמיכה ביזמות ו

גיבוש עצמי של זהות ותכלית   -עקרון התכלול   ● מעיקרון זה נגזרות סביבות למידה לקידום 

להתנסות  ווירטואליים  פיזיים  ומרחבים  ואומנות  אמנות  יצירה,  מרחבי  הכוללות  אישית, 

 חווייתית.    

 

כגון מרחבי  עתידיות בתחום עיצוב מרחבי למידה,    תפיסות עיצוב מרחבי למידה צריך לשקף מגמות ו

למידה ירוקים, מרחבי למידה גמישים, מרחבי למידה חכמים, מרחבי למידה ניידים ועוד. עיצוב מרחבי  

, למשל, המחליפה את אולפן הלמידה תפיסת הוליסטיות חדשות,  תפיסות למידה צריך להתבסס על 

נעים בין מספר מרחבי למידה פיזיים שכל א  תפיסת  חד מהם  הכיתה המסורתית, ושבה הלומדים 

   :708( 99תרשים משרת פונקציונליות ספציפית )

 

 708מרחבי אולפן הלמידה 99תרשים 

  

 

 

708 Future Classroom Lab (2019) BUILDING LEARNING LABS AND INNOVATIVE LEARNING SPACES, European 

Schoolnet 
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 פדגוגיה מוטת עתיד במציאות המשתנה|  4ספר 

 באולפן הלמידה, הלומדים נעים בין מרחבי הלמידה הבאים:  

מרחב זה מאפשר ללומדים ולמורים לקיים   -   (Interact)  מרחב הלמידה האינטראקטיבית ●

בעזרת  האינטראקטיביות  את  לשפר  ניתן  הדדיות.  אינטראקציות  הכוללת  פעילה  למידה 

 טכנולוגיה המאפשרת הוראה מותאמת יותר. 

שיתופי ● כגון    -   (Exchange)  מרחב  אופנים  במגוון  שיתופית  למידה  מתקיימת  זה  במרחב 

, סיעור מוחות ושיתוף פעולה בין עמיתים. הלמידה עבודת צוות, למידה משחקית שיתופית 

פנים  להתקיים  יכולה  זה  במרחב  או  -אל-השיתופית  סינכרוני  באופן  במקוון,  או  פנים 

 אסינכרוני בתמיכה ובתיווך של המורים. 

מרחב ההצגה מיועד לתמוך בהצגת נושאים באופן אינטראקטיבי,    -  (Present)   ה מרחב הצג ●

 דע ובקבלת משוב על אודות ההצגה.   בפרסום מקוון, בשיתוף י

מרחב החקר תומך בלמידת חקר ולמידה מבוססת פרויקטים    -  (Investigate)  מרחב חקר ●

כדי לפתח את מיומנויות החשיבה הביקורתית ופתרון הבעיות של הלומדים. המרחב מאובזר  

 בריהוט גמיש ובטכנולוגיות המתוכננים לתמוך בתפיסה של למידה פעלנית מבוססת עשייה. 

יצרנות ויצירתיות. הלומדים עובדים   מרחב היצירה מתוכנן לקדם   -    (Create)  מרחב יצירה  ●

חלקים  הם  והערכה  צוות  עבודת  ניתוח,  פרשנות,  ידע.  לבניית  ריאליסטיות  פעילויות  על 

 חשובים בתהליך היצירה.

מרחב הפיתוח האישי הוא מרחב ללמידה מותאמת אישית,    -  (Develop)   ימרחב פיתוח איש ●

לל יכולים  הלומדים  שבו  ורפלקטיבית,  פורמלית  שלהם בלתי  בקצב  עצמאי,  באופן  מוד 

ובאמצעות אפליקציות למידה מותאמות אישית. המרחב מעודד את הלומדים לפתח באופן 

 קוגניטיביים ואסטרטגיות למידה לאורך החיים.  -עצמי כישורים מטא

 תשתיות טכנולוגיות 

 י לשילוב טכנולוגיה וחינוךתפיסתמודל 

של יחסים בין שני התחומים המשפיעים זה על זה באופן שילוב טכנולוגיה וחינוך מייצר מארג מורכב  

לשילוב טכנולוגיה  וחינוך,   בן קיימאי שלם ו תפיסת פדגוגיה מוטת עתיד מציעה מודל    תפיסתהדדי.  

המתייחס להיבטים השונים של השילוב ולהתפתחותם העתידית במציאות משתנה. המודל מגדיר 

נוך ואת היחסים ביניהם, ותומך בדינמיות של התפיסה  השילוב בין טכנולוגיה וחי  תפיסת את מרכיבי 

 (   100תרשים במציאות המשתנה. )
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 פדגוגיה מוטת עתיד במציאות המשתנה|  4ספר 

 

 מודל תפיסתי לשילוב טכנולוגיה וחינוך  100תרשים 

 להלן תיאור קצר של המרכיבים במודל ושל קשרי הגומלין ביניהם:  

מגוון טכנולוגיות תחום הטכנולוגיה הוא תחום רחב ביותר, המכיל בתוכו    -מרכיב הטכנולוגיה   ●

ברמת התשתית, כגון טכנולוגיות ענן או מכשירי סלולר או ברמת יישומים כגון  יישומי מציאות 

 מעורבת, יישומי שפה טבעית ועוד. 

טכנולוגיה ● רווי  עולם  להיבטיו    -  מרכיב  חלוקה  באמצעות  טכנולוגיה  רווי  עולם  לתאר  ניתן 

וגמאות לנושאים רלוונטיים הן דמוגרפיה החברתיים, הכלכליים, הסביבתיים והפוליטיים. ד 

ואמונות וערכים בהיבט החברתי, התחום הפיננסי ושוק התעסוקה בהיבט הכלכלי, קיימות 

 פוליטיקה בהיבט הפוליטי.-אזרחים או גיאו-וכלכלה ירוקה בהיבט הסביבתי ויחסי שלטון

נים. לדוגמה,  תחום החינוך הוא תחום רחב, שיש להתייחס להיבטיו השו   -  מרכיב החינוך ●

ובו  הפדגוגיה,  היבט  הישגים;  רמת  פעלנות,  הוגנות,  כשלומות,  יעדים  ובו  היעדים,  היבט 

תחומים כגון תוכניות לימודים, הוראה למידה והערכה; היבט הארגון ובו תחומים כגון ניהול, 

 תכנון, ארגון, תשתיות, אבטחה ועוד.  

 תיאור מאפייני קשרי הגומלין בין מרכיבי המודל: 

טכנולוגיות מעצבות את ההיבטים השונים של העולם.   -  עיצוב העולם באמצעות טכנולוגיה ●

כך לדוגמה, בהיבט החברתי מתפתחים אתגרים והזדמנויות בתחום היחסים החברתיים או  

האינטימיים בין אנשים ומכונות; בהיבט הכלכלי קיים אתגר החלפת עובדים על ידי טכנולוגיה 

ידידותית לסביבה מבוססת   בשוק התעסוקה; בהיבט נוצרת ההזדמנות לצריכה  הסביבתי 
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 פדגוגיה מוטת עתיד במציאות המשתנה|  4ספר 

"דיפ  יכולות  של  וההשלכות  האתגרים  עם  התמודדות  קיימת  הפוליטי  ובהיבט  טכנולוגיה; 

 פייק" מבוססות טכנולוגיה על הדמוקרטיה. 

יישומים טכנולוגיים מייצרים הזדמנויות לקידום תחומים   -  קידום החינוך באמצעות טכנולוגיה ●

ם בחינוך. כך למשל, יכול רובוט חברתי לקדם את השלומות של התלמיד; מערכת למידה שוני 

אדפטיבית יכולה לתמוך בלמידה מותאמת אישית; מערכת סימולציה מבוססת יכולה לייצר  

תרחישי אימון למורים; יישומי מציאות מעורבת יכולים לייצר סביבות למידה וחוויות למידה 

יכולה לייצר תובנות שישרתו תהליכי קבלת החלטות של ארגוני   משופרות; ובינה מלאכותית 

 חינוך. 

תחום החינוך נדרש לספק חינוך רלוונטי לעולם רווי טכנולוגיה.   -  חינוך לעולם רווי טכנולוגיה ●

כך לדוגמה, יש לפתח אצל הלומדים ידע, מיומנויות וערכים שיאפשרו להם לעסוק במקצועות  

אצל הלומדים יכולות לקיים יחסים חברתיים ועבודה בצוותא עם עתירי טכנולוגיה; יש לפתח  

בינה מלאכותית; הלומדים צריכים לפתח מיומנויות מתחום מדעי הנתונים, שכן נתונים הם  

המטבע החדש בעולם הדיגיטלי; על הלומדים להכיר את האתגרים האתיים המאפיינים עולם  

 רווי טכנולוגיה ולהתמודד עימם. 

 לקידום החינוך באמצעות טכנולוגיה  SAMRמודל 

במודל   להשתמש  ניתן  טכנולוגיה,  באמצעות  החינוך  קידום  של  בציר  מתמקדים  ,   SAMRכאשר 

המאפשר לאנשי חינוך לבחור, להגדיר ולתכנן, בממוקד ובמודע, את האופן שבו תקדם הטכנולוגיה 

קידום החינוך: החלפה, הרחבה,  את החינוך. המודל מגדיר ארבע דרגות שונות של יישום טכנולוגיה ל

בשתי הדרגות הראשונות, החלפה והרחבה, הטכנולוגיה    709(.101תרשים  התאמה והגדרה מחדש )

מעצימה את הפדגוגיה הנוכחית )העצמה( ואילו בשתי הדרגות הנוספות, התאמה והגדרה מחדש, 

 הטכנולוגיה מקדמת יצירה של פדגוגיה אחרת לחלוטין )התמרה(. 

 

 SAMR709מודל  110תרשים 

 

 

709  SAMR Model: A Practical Guide for EdTech Integration https://www.schoology.com/blog/samr-model-

practical-guide-edtech-integration 
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 פדגוגיה מוטת עתיד במציאות המשתנה|  4ספר 

 תמיכה טכנולוגית בעקרונות ובשדה הפעולה החינוכי של פדגוגיה מוטת עתיד 

טכנולוגיות תומכות ביישום עקרונות הפעולה של מודל פדגוגיה מוטת עתיד כמרכיב מרכזי בפדגוגיה. 

אי השיתופיות,  הפרסונליות,  עקרונות  ביישום  תומכות  הגלוקליות,  -הטכנולוגיות  פורמליות, 

רתיות והתכלול בכל היבטי שדה הפעולה החינוכי. דוגמאות לכך הן מערכות למידה אדפטיבית התמו

)אי רבודה  במציאות  למידה  )שיתופיות(,  רבי משתתפים  מחשב  פורמליות(,  -)פרסונליות(, משחקי 

ממד )תכלול( ועוד.    -טכנולוגיית תרגום דיבור בזמן אמת )גלוקליות(, טכנולוגיית יצרנות בהדפסת תלת 

בנספח   מופיעה  בחינוך  את עקרונות הפמ"ע  המיישמים  מוצרים טכנולוגיים  דוגמאות   -   2רשימת 

 710. 2לכלים טכנולוגיים תומכי עקרונות פדגוגיה מוטת עתיד של ספר פדגוגיה מוטת עתיד 

לפעילות   המתאימים  יישומים  לאתר  מאפשר  קרינגטון,  אלן  של  הפדגוגיה"  "גלגל  נוסף,  מודל 

יינים לבצע. המודל מנסה לשלב פדגוגיה דיגיטלית בתהליכי הוראה ולמידה ולבצע הפדגוגיות שמעונ

מיפוי של יישומים טכנולוגיים לפעלים ולפעילויות למידה הנגזרות מהטקסונומיה של בלום מצד אחד,  

 711(.102תרשים מהצד השני ) SAMR  ומרמות היישום של מודל

 

 711הטכנולוגיה"מודל "גלגל  102תרשים 

  

 

 

  החינוך  משרד". עתיד מוטת פדגוגיה עקרונות תומכי טכנולוגיים לכלים דוגמאות"- 2 נספח( 2019) 2 עתיד מוטת פדגוגיה 710
711 The Pedagogy Wheel V4.0 – It’s Not About The Apps, It’s About The Pedagogy 
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 פדגוגיה מוטת עתיד במציאות המשתנה|  4ספר 

 סיכום שדה הפעולה החינוכי   4.7.10

התנהלות   פרקטיקות  מיושמות  שבהם  וארגוניים  פדגוגיים  היבטים  כולל  החינוכי  הפעולה  שדה 

המביאות לידי ביטוי הלכה למעשה את המעשה החינוכי. פרקטיקות ההתנהלות המיושמות בשדה  

  4.11.1ולה של פדגוגיה מוטת עתיד. בנספח  הפעולה החינוכי נגזרות, בין השאר, מעקרונות הפע

דוגמאות לאופנים שבהם משפיעים עקרונות הפעולה של פדגוגיה מוטת עתיד על   ריכוז של  מוצג 

 פרקטיקות ההתנהלות בהיבטים הפדגוגיים והארגוניים של שדה הפעולה החינוכי.  

 . יישום מודל פדגוגיה מוטת עתיד 4.8

 ת עתיד בארגוני חינוך תהליך יישום פדגוגיה מוט  4.8.1

תהליך יישום פדגוגיה מוטת עתיד יכול להתבצע בארגוני חינוך הנמצאים ברבדים השונים של מערכת  

במוסדות   המשך  חינוך,  ורשתות  בעלויות  מקומיות,  רשויות  דרך  החינוך,  ממוסדות  החל  החינוך 

אמה ושיפור מתמיד מדובר בתהליך הת   הכשרת מורים ועד למחוזות ולגופי מטה של משרד החינוך.

פדגוגיה מוטת עתיד. התהליך   תפיסת של הפדגוגיה, המבוסס על יישום הדרגתי וחדשני של מרכיבי  

 .3פרוט היישומים בנספח מספר  (:103תרשים כולל ביצוע מחזורי של השלבים הבאים )

 

 שלבי תהליך יישום פמ"ע באמצעות מודל הבשלות 103תרשים 

 

  


