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 מבוא   

נוער בני  ילדים ו   ם שלמציבה המציאות המשתנה אתגרים חדשים המשפיעים על עתיד ביומו  מידי יום  

מבטיח   אינוכבר  כשלעצמו  במידה ניכרת, אך חינוך טוב  אמנם . הגישה לחינוך השתפרה  כולו  בעולם 

שכיחותן .  רק הולכות ומתרבות השוויון בשוק העבודה    -אינראה כי ההשלכות החברתיות של  עבודה, ו

הול  גוןכתופעות  של   אזרחית  במעורבות  וירידה  יתר  ב   שעה  ,הוגדל  כת השמנת  תוחלת  שהעלייה 

ים  רק מוסיפים לאיום ולחרדה הכרוכהאוכלוסייה המזדקנת ואירועי אקלים קשים    החיים ובשיעור  

  עם אתגרים אלה   ות התמודד שיפור הבכל הנוגע ל  גבוה  פוטנציאל  גלום  חינוך  ב.  העתיד   מבט לעברב

, אלא גם  גרידאכישורים קוגניטיביים  אין המדובר ב  .דור הצעירל  מגוון כישורים   הקניית    באמצעות 

ראוי  .  שאינם נופלים בחשיבותם   ,בכישורים חברתיים ורגשיים, כגון התמדה, שליטה עצמית וחוסן

יוכלו  כולו  מרחב הגלובלי  הקהילה וה  להבטיח שהיחיד,  כדי     ,המיומנויות האלה  מגווןאת  וצריך לטפח  

 .1לשגשג  לאתגרים המזומנים להם, ואף יצליחו

בהיתרונות   הכרוכים  ברורים  והמעלות  היו  ומעולם,  חינוך  כי  אך  מאז  הקורונהנראה  רק    תקופת 

לתובנות   שכן  אלוהוסיפה  התפרצות   שהאצה   נמצא,  עקב  שנגרמה  חברתיים  שינויים  של  ניכרת 

. מחקרים .הכרה במגוון רחב יותר של תועלות שטמונות בחינוך ובהשכלה איכותיים המגפה הובילה ל

ו וסבל השכלה  מוקדמים הראו שאנשים עם השכלה תיכונית  דיכאון  נוטים פחות לדווח על  גבוהה 

ומשפחתם  חבריהם  עם  מגע  יותר  ומקיימים  בריאות    ,נלווה  כן,  כמו  האינטרנט.  דרך  והן  פיזית  הן 

בחירות של אנשים שנעשו  ב נפשית טובה, רשת חברתית חזקה ואורח חיים בריא, היו קשורים כולם 

לפני מגפת הקורונה, כנגזרות ישירות של החינוך. במהלך תקופת הבידוד והסגרים, שהביאה עימה 

בוש שהמגפה יצרה רק הדגיש את החשיבות והשי  ,המגפה, היכולות הללו נתגלו כחשובות מתמיד 

 .2והערך של החינוך 

במספר   הרביעי  הספר  מתפרסם  זו  מאתגרת  מו"פ   שהפיקהבתקופה  אגף  של  המחקר  מחלקת 

הכרנו, ש. מאז פרסומו של הספר הראשון, השתנה לחלוטין העולם  במשרד החינוך  ניסויים ויוזמות 

  דה ה במהירות מגמות שינוי אשר בצבצו בשמגפת הקורונה אשר האיצ  פרצה  ו של השינוישיאבו

לכן. למרב קודם  אלו    ההחינוכי עוד  היו  ולמרות הקשיים הנלווים, לעיתים קרובות מאוד  ההפתעה 

אם בעבר מונחים כמו "מציאות משתנה" ו"מוטה עתיד" הניבו מבט של פליאה כך, שינויים לטובה.  

לא רק בסביבתנו  ושגורים בפי כול,  ידועים  הללו  המונחים  שנראה  כבר  יום  הרי כהרמת גבה,  ב  מלווה

שלנו,  הקרובה ב  ובדיסציפלינה  שונות אלא  ובזירות  בתחומים  בעולם,  שונים  בחדשות, מקומות   ,

 ח הציבורי. ברשתות החברתיות ובשי

 

 

1 The role of education and skills in today's world https://www.oecd-ilibrary.org/education/skills-for-social-

progress/the-role-of-education-and-skills-in-today-s-world_9789264226159-4-en  
2 What role might the social outcomes of education play during the COVID-19 lockdown ? https://www.oecd-

ilibrary.org/education/what-role-might-the-social-outcomes-of-education-play-during-the-covid-19-

lockdown_8aa53421-en  

https://www.oecd-ilibrary.org/education/skills-for-social-progress/the-role-of-education-and-skills-in-today-s-world_9789264226159-4-en
https://www.oecd-ilibrary.org/education/skills-for-social-progress/the-role-of-education-and-skills-in-today-s-world_9789264226159-4-en
https://www.oecd-ilibrary.org/education/what-role-might-the-social-outcomes-of-education-play-during-the-covid-19-lockdown_8aa53421-en
https://www.oecd-ilibrary.org/education/what-role-might-the-social-outcomes-of-education-play-during-the-covid-19-lockdown_8aa53421-en
https://www.oecd-ilibrary.org/education/what-role-might-the-social-outcomes-of-education-play-during-the-covid-19-lockdown_8aa53421-en
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הידע    רחבה של  תשתיתית    הסריק  בראש ובראשונהבכל שנה, מכיל  שאנו מוציאים לאור  כל ספר  

שיש בהן    אתגרים והזדמנויות   ,מגמות על סמך ידע זה נעשה ניסיון לזהות    ; המצטבר בתחום הנחקר

חינוך. המלצות למערכת הנגזרות הצעות לשיפור ו  ם מה, וכדי להעשיר ולהפרות את המעשה החינוכי

צב תפיסה פדגוגית יעאשר    ,מדיניות מו״פ לפדגוגיה מוטת עתיד מתווה   ן,  הראשו  הספרבעת כתיבת  

שעתידות להשפיע  מגמות  עולמיות ב  שהתמקד  הצענו מודל בסיסי    ,  'פדגוגיה מוטת עתיד 'שכונתה  

המשליכים על זיהוי המיומנויות ,  החינוך בימינו אלאת ההשפעתן על העקרונות המובילים  בועל חיינו  

 ופעלניים.  יצרניים הנדרשות לחיים 

הבנה ובתיאור המגמות המשתנות והעמקנו ברשימת  נו את  עדכ    ,2פדגוגיה מוטת עתיד   ,השני  בספר

בישראל, הרחבנו את המידע על  השינוי הדומיננטיות את מגמות לתיאור הוספנו כמו כן  יהן.השלכות 

והארגוניים    וגיבשנו  ששת עקרונות פדגוגיה מוטת עתיד, המאפיינים את את ההיבטים הפדגוגיים 

 .  מיומנויות אישיות, חברתיות וקוגניטיביות  לרבות פירוט של  ,שדה הפעולה החינוכי

בהיותנו   ,OECD  -של ה   2030, התייחסנו לפרויקט חינוך  2030פדגוגיה מוטת עתיד   ,השלישי  בספר

אי ידע,  איזה  ה"מה"?  של  המסגרת  את  הוסיפה  זו  פעילות  הפורום.  ערכים   לוחברי  אילוסוגי   , 

וגישות   ,מיומנויות  צריכים להיות במוקד עיסוקם של אנשי חינוך במחצית הראשונה של   כשירויות 

וך מוטה בעת שהתחלנו להגדיר מהו ארגון חינ הקורונה,  תחילת    . כמו כן, בתקופה זו של  21-המאה ה

כני ות   ."מודל ארגון מורכב מסתגל"של מה שהוגדר לימים  הניצנים הראשונים    עתיד, החלו להופיע

 מערך המו"פ.  של הונגשו באתר זה ספר 

מתחילת דרכו. היעד    מערך המו"פ  כאמור, המציאות המשתנה בקצב מואץ מכוונת את התנהלות 

מוטת עתיד, התומכת ההעיקרי של   תפיסה  לקדם  הוא  רל  מערך  חינוך עתידי  שייתן   ,נטיוובעיצוב 

היכולת להתכונן לעתיד מיטבי מותנית ביכולת   הזדמנויות של המציאות המשתנה.למענה לאתגרים ו 

ולהתחיל להעריך כיצד ניתן להשפיע עליו באופן הרצוי לנו,  בעוד עשור,  הצפוי לנו  לחזות את העתיד  

לספק ידע, שאנו כותבים ומפיקים מכוונים בדיוק לכך:  להכין את עצמנו אליו כבר היום.  הספרים  

 מעוניין לעשות בהם שימוש. מי שמתעניין ולכל הכלים, תובנות ותמריצים לכל 

מעבר לסקירת מגמות עדכנית בעולם ובישראל, הרחבנו את תפיסת הרביעי במספר, , בספר הנוכחי

פו  עידן הקונספטואלי אשר על ס  לו  VUCA  -אנו מתייחסים לעולם הבמסגרת זו  המשתנה.  המציאות  

מודל ארגון "את  הכוללת    ,אנו עומדים עם תום עידן המידע. לראשונה אנו מציגים תפיסה הוליסטית 

להתמודדות עם  המותאמים  כמודלים ארגוניים ופדגוגיים    ,ואת מודל הפמ"ע  "חינוך מורכב מסתגל

הן כלליים ,  אנו מציגים תרחישים הדומיננטיות,     STEEP מגמות ה  לסריקת  תנה. מעבר  מציאות מש

 מהלכן, שבבשנים הבאות כוונתנו היא להמשיך ולהרבות בכך    . עולם החינוךכאלה המתייחסים לוהן  

עם בעלי העניין במערכת החינוך. גם מודל בשיתוף  נציע תרחישים שיתבססו על פעילותנו ויעוצבו   

עצמו ומדייק  מתרחב  מתעדכן,  אמצעים    ,הפמ"ע  בסיוע  וים גרפיגם  של  הוא  ,  ההיבט  את  משלב 

הלאומית  הפדגוגית  ב" ה  ,המדיניות  הבוגרמסתייעת  של  דמות  והערכה  לתכנון  הנוגע  בכל  ידע  " 

ממוקם  הספר הנוכחי   ש, ומאחר  מיומנויות וערכים. ולבסוף, צורת ההנגשה העיקרית היא דיגיטלית 

ו/או להדפיס תוצרים    שלו  אפשר להגיע למהדורות קודמות באופן שי  ,אתר חדש, הוא יעודכן כל העת ב

 צורך. הלפי 

https://meyda.education.gov.il/files/Nisuyim/fop1.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Nisuyim/fop1.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Nisuyim/fop1.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Nisuyim/pamabook2.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Nisuyim/pamabook2.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Nisuyim/pamabook2.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Nisuyim/pamabook2.pdf
https://www.mop.education/digital-chapter/pama3/
https://www.mop.education/digital-chapter/pama3/
https://www.mop.education/digital-chapter/pama3/
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אנשי חינוך    ,החינוך  שמגלה עניין כזה או אחר במערכת מי  כל  ספרים אלו מיועדים לספק מענה ל

  ולאלו שטרם נתקלו בהם. שלנו  הקודמים  ים  לאלו שהכירו את התוצרואנשים מן השורה. הם פונים  

ולאלה   שימוש  בהם  עשו  במשרד עדיין  ש  האללכשכבר  ומחוזות  מטה  גופי  לכולם,  פונים  אנו  לא. 

חינוך, מוסדות להכשר חינוך, מוסדות  פיתוח לו  ההחינוך, אגפי החינוך ברשויות מקומיות, רשתות 

י, ארגוני מגזר שלישי, אקדמיה, מפקחים,  מקצועי של מורים, מבצעים פדגוגיים, ארגוני מגזר עסק

מנהלים, מורים, תלמידים, הורים קהילות ועוד. כל בעלי העניין מוזמנים לעשות שימוש במרכיבים 

נשמח לשמוע   , מצדנו,אנו  .כדי להתמודד עם האתגרים העומדים בפניהם בספר  השונים המוצעים  

 ולתכנן לאורם את הספר הבא.   ,מכם, לקבל משוב והערות 

. יוצגו מושגי  במציאות מורכבת ומשתנה    ,1פרק  , יעסוק  המבואלאחר    .שישה פרקים מורכב מספר  ה

תובא סקירה  ,  STEEP  -, מהי אנליזת הVUCA  -מהו עולם הבתחום חינוך מוטה עתיד. יוסבר  מפתח  

על   הקונספטואלי,  קצרה  והעידן  עתידים  בהרחבה  חקר  טכנולוגיות,  וייסקרו  חברתיות,  מגמות 

וחינוכיות,   פוליטיות  סביבתיות,  אלו  השלכות לרבות  כלכליות,  מגמות  והזדמנויות של  אתגרים   ,  

 תרחישים.   -, ולסיום הטמונים בהן

קיימים היבטים שבהם   ישראל,  אך  גם את  ניכר מהמגמות העולמיות מאפיין  אשר לישראל, חלק 

שונות במובהק מאלו העולמיות וייחודיות לה. הדבר עשוי לבוא ישראל חריגה והמגמות המקומיות בה  

לידי ביטוי בכך שכיוון המגמה בישראל הפוך מזה של שאר העולם המערבי )למשל בנושא הילודה(,  

 או שהיא בולטת בעוצמתה בהשוואה להופעתה בעולם )למשל כמות "חדי הקרן" בישראל(.  

  2פרק  ארגונית ופדגוגית במציאות מורכבת ומשתנה.  עוסקים במודלים להתמודדות    3  - ו  2פרקים  

בדי מערכת ושתסייע לארגוני חינוך בכל ר  ,של תפיסת ארגון מורכב מסתגל  1.0מציג את מהדורת  

שבירים המעצבים לעצמם  -החינוך לבנות את עצמם באופן המאפשר להם להפוך לארגונים אנטי

 עתיד רצוי במציאות המשתנה. 

.  של מודל פדגוגיה מוטת עתיד, שהותאם למדיניות הפדגוגית הלאומית   4.0מציג את מהדורה    3פרק  

מקפל   זה  חשיבה  חינוכית,  תפיסה  מודל  דרך  תהליך  ויישומו המציע  רצוי  חינוכי  עתיד  לעיצוב 

 באמצעות תוכניות לימודים, יוזמות ומערכי שיעור.  

 מסכם את הספר.    5ופרק  המלצות מובילות קריטיות,    שלוש  מציע המלצות מדיניות, בדגש על    4פרק  

שבאמצעותם יוכל כל מי שחפץ   כלים  ;נטיים וודיגיטלי של מונחים רל מונחוןמציע  ,הנספחים 6 פרק

בספר  ךבכ ההצעות  ו/או  המודלים  את  על    ;ליישם  עתידים מידע  לחקר  בשנה   המכון  לדרך  שיצא 

מאחר   ועוד.  ועוד  מצב שהאחרונה  תמונת  יקבלו  לאתר  הנכנסים  דיגיטלית,  היא  ההנגשה  צורת 

 עדכנית בזמן אמת.  

אלו שעשו  לכל  כדי לפנות  לנצל במה זו    ברצוננו  , וזה  אנו מקווים שתעשו שימוש ראוי ומהנה בספר

משתנה המציאות  הפיתוח הכלים והגישות להתמודדות אמיצה עם  בועושים עמנו יד אחת בקידום ו

להיות ולכל   כדי  הנחוץ  השינוי  לקידום  ערך  רבת  תרומה  ותורמים  ובעצמם  בנו  שמאמינים  אלו 

 . אנו אומרים תודה – נטיים במציאות משתנהוורל

 


