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 המלצות | 5פרק 

בעולם  פרק   המגמות המשתנות  זיהוי  על  בו  נעמוד  כה.  עד  העבודה שנעשתה  כל  את  מסכם  זה 

ובישראל, ובכללן המגמות החינוכיות אשר הואצו בתקופת מגפת הקורונה ששיבשה סדרי עולם, על 

זיהוי ההשלכות, האתגרים וההזדמנויות של מגמות אלו בשדה החינוך בהווה ובעתיד הנראה לעין, 

הצרכים בשטח ועיצוב מודלים עדכניים ויוצרי ערך שיענו על צרכים אלה. לבסוף, תובא וכן על בחינת  

חיזוק החוסן ותחושת השייכות, יעד    -   2למידה מצמיחה, יעד    -   1התייחסות ליעדי משרד החינוך: יעד  

וך. חיזוק וקידום של צוותי חינ   -  5קידום מוביליות חברתית, ויעד    -  4פיתוח זהות ישראלית, יעד    -  3

  יעדים אלו מהווים בסיס להמלצות מדיניות פרקטיות וישימות, אשר יפורטו בהמשך.

שלוש ההמלצות החשובות ביותר להערכתנו מופיעות להלן )באדום(, ובהמשך יובאו שאר ההמלצות 

  שגם אותן מן הראוי להוציא לפועל מהר ככל האפשר. 

 

    במערכת החינוך. יישום תפיסת ארגון חינוך מורכב מסתגל 1

  קריטי חשיבות:

   תפיסה אסטרטגית  מקור:

  חיזוק צוותי החינוך  - 5אתגר חינוך רלוונטי במציאות המורכבת והמשתנה, יעד  מענה ל:

  ארגוני חינוך  קהלי יעד:

   ארגוני תחום:

 יישום  סוג:

 שנים 3-2תכנון מיידי, יישום: טווח בינוני  טווח זמן:

 תיאור ההמלצה

תקופת משבר הקורונה היא דוגמה אחת מני רבות לכך שארגוני חינוך נדרשים להתמודד עם מציאות 

מורכבת ומשתנה, שיש בה גם מגמות שינוי המובילות לעתיד בלתי ידוע. כדי לשגשג במציאות זו, על 

אנטי לארגונים  להפוך  חינוך  ארגונית -ארגוני  התנהלות  דרכי  והמיישמים  המעצבים  שבירים 

  שרות להם לספק חינוך רלוונטי בכל עת.המאפ

מסתגל  תפיסת  מורכב  חינוך  ויישומית ארגון  תפיסתית  מסגרת  מהווה  המו"פ,  במערך  שפותחה   ,

מעבר  עת.  בכל  רלוונטי  חינוך  לייצר  להם  המאפשרת  משתנה  במציאות  חינוך  ארגוני  להתנהלות 

אבחון עצמי וכלי תכנון עבור   למסגרת התפיסתית, ערכת ארגון חינוך מורכב מסתגל כוללת גם כלי

ונבנו על   חינוך  ייושמו מרכיבי התפיסה בעשרות מוסדות  ארגוני החינוך. במהלך השנה האחרונה 

  חדשניים ופורצי דרך של ארגוני חינוך.  בסיס התפיסה מספר מודלים 
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דרך המחוזות, הרשתות   חינוך במערכת החינוך, החל במטה משרד החינוך,  כלל ארגוני  כי   מוצע 

שנתי את תפיסת ארגון החינוך המורכב  -והרשויות וכלה במוסדות החינוך, יישמו באופן הדרגתי ורב

מסתגל. ניתן להפיק תועלת רבה מיישום התפיסה ברמת ארגון חינוך בודד, אך יישום מערכתי כולל 

ייש ולבצע  ולתכנן  עצמי  אבחון  לבצע  יכול  חינוך  ארגון  כל  להפיק.  שניתן  התועלות  את  ום  ימקסם 

  הדרגתי של מרכיבי התפיסה בהתאם למאפייניו ולרצונותיו.

תפיסת ארגון חינוך מורכב מסתגל תומכת ביעד המשרד של מתן אוטונומיה וחיזוק צוותי החינוך והיא 

מאפשרת עיצוב ארגון חינוך שהתנהלותו הארגונית מאפשרת לצוותי החינוך למקסם את יכולותיהם  

חי עתיד  לעצב  כדי  המשתנה ושאיפותיהם  המציאות  ולאור  הקרובות  השנים  במהלך  רצוי.  נוכי 

 והתנסויות בשטח, יפורסמו מהדורות נוספות משופרות ומרחיבות של התפיסה. 

 

     . הנעת מהלך אסטרטגי של שילוב טכנולוגיות וחינוך2

  קריטי חשיבות:

  תפיסה ארגונית  מקור:

 ום החינוך, כל היעדים של המשרד אתגרים ולהזדמנויות שמייצרת הטכנולוגיה בתח מענה ל:

  מנהלי ארגוני חינוך מטה המשרד, קהלי יעד:

  פדגוגי וארגוני  ם:תחו

 מחקר פיתוח ויישום סוג:

 שנים 3-2תכנון מיידי, יישום: טווח בינוני  טווח זמן:

 תיאור ההמלצה

החברה,   בתחומי  ומשבשים  מהותיים  שינויים  מחוללות  טכנולוגיות  הסביבה, מגמות  הכלכלה, 

למידה,   בהיבטי  החינוך  לקידום  רבות  הזדמנויות  מייצרת  הטכנולוגיה  בחינוך.  וכמובן  הפוליטיקה 

הוראה, הערכה, ניהול, תכנון וארגון. אולם הטכנולוגיה מייצרת גם אתגרים לחינוך, הן בהיבט הצורך  

הסיכוני  הדילמות  של  בהיבט  והן  טכנולוגיה  רווי  לעולם  החינוך  מיישום  בהתאמת  שנובעים  ם 

    טכנולוגיה בחינוך.

היערכות   מצריכה  וחינוך  טכנולוגיה  שילוב  של  האתגר  עם  החינוך  מערכת  של  נכונה  התמודדות 

אסטרטגית ארגונית המתבססת על ראייה מערכתית של המשולש טכנולוגיה, חינוך ועולם. נדרשות 

תיד החינוכי הראוי, בהיבטי יעדים, הכרה של עולם הטכנולוגיה ואפשרויותיו, הבנה והגדרה של הע

למידה, הוראה, הערכה ניהול וארגון, והבנת עתידים אפשריים של עולם רווי טכנולוגיה שאליו מכוון  

  החינוך.

שנתי לשילוב טכנולוגיה וחינוך, שיתכלל  -מוצע כי מטה משרד החינוך יניע מהלך אסטרטגי משרדי רב

שנתי. כיום מטופל הנושא חלקית -מהלך אינטגרטיבי ורבאת כל הגורמים ואת כל המאמצים בנושא ל
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במסגרת מהלכים נפרדים, כגון מהלך הטרנספורמציה הדיגיטלית, מהלך הבינה המלאכותית, מהלך 

ועוד, שבכל אחד מהם  דיגיטלית  אוריינות  נתונים מרכזי,  בניית מאגר  ההערכה הדיגיטלית, מהלך 

מי הדעת. מהלך אסטרטגי משרדי יאפשר ראייה  מתנסים במסגרת תוכנית הלימודים באחד מתחו

     מערכתית, איגום משאבים, שיתופי פעולה ויעילות.

 

 . פיתוח תוכנית לימודים בתחום הקיימות 3

 קריטי חשיבות:

  תפיסה פדגוגית  מקור:

  הזדמנות חינוכית   מענה ל:

 לימודים, הכשרות מורים, מטה משרד החינוך, מכללות הכשרת מורים  מפתחי תכניות  קהלי יעד:

  פדגוגי  תחום:

  פיתוח   סוג:

 שנים 3-2תכנון מיידי, יישום: טווח בינוני  טווח זמן:

   תיאור ההמלצה 

על מערכת החינוך להעלות את המודעות של הלומדים לאתגרים הסביבתיים הגלובליים והמקומיים.  

להפחית את טביעת הרגל הפחמנית שכל פרט משאיר בעולם, לחנך לצריכה    עליה ללמד כיצד ניתן

בת  אנרגיה    -מינימלית,  של  נבונה  ולצריכה  הסביבה  ניקיון  על  לשמירה  לסביבה,  וידידותית  קיימא 

  ומים.

תוכנית הלימודים ב"קיימות" תקדם פיתוח כשירויות חקר, למידה עצמאית, פתרון בעיות ועוד. בנוסף, 

יז בעיות  באמצעות  פתרון  הלימודים  תוכנית  תקדם  חברתיים,  סביבתיים  פרויקטים  וקידום  מות 

מורכבות לשם מתן מענה לנזקים סביבתיים שנגרמו עקב התנהלות האדם. הלומד יפתח משמעת  

רב  מידע  לכמות  ייחשף  ביקורתית,  וחשיבה  עצמי  ניהול  במפגעים,  לטיפול  פרואקטיביות  עצמית, 

 בדים שונים. וילמד לקיים שותפויות בר

חינוך לקיימות, ראשיתו בחינוך ערכי שלצד הבניה של ידע מדעי, יכוון גם להבניה של מערכת אמונות 

וערכים. בכך יהיה כדי לעורר מוטיבציה ולחזק את המסוגלות העצמית של הלומד וסביבתו במאמץ  

של האדם  לשנות את תבניות החשיבה את אורח החיים הדרושים להפחתת טביעת הרגל הפחמנית 

בעולם. חינוך לקיימות מחייב יישום של עקרונות ערכיים בסיסיים: עליו לחתור לצמצום הפער בין  

אמונותיו של האדם והצהרותיו ובין אורח חייו והתנהגותו הפעילה, לשמש דוגמה אישית, לתת כבוד  

 לכל אדם באשר הוא, לטפח פתיחות ופלורליזם כלפי דעות מגוונות ועוד. 

  דולה התמונה הג

 חינוך ערכי לקיימות  ●
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 תרומה מעשית לסביבה  ●

 פיתוח כשירויות חקר ולמידה עצמאית  ●

 פיתוח מודעות סביבתית ●

 שינוי התפיסה הציבורית למצב הסביבה ●

באוגוסט   לקיימות?  החינוך  בתחום  בשטח  ניצנים  קיימים  כבר  טרומית    2021האם  לקריאה  עלה 

", שבו נרשם: "אבן הדרך הראשונה להתמודדות עם 2021-בממשלה חוק "חינוך אקלימי התשפ"א

משבר האקלים היא חינוך אקלימי לכלל תלמידי ותלמידות בתי הספר השונים והמגוונים, מכיתה א'  

קיימא, הפסקת שימוש באנרגיות  -"ב. ידע בתחום האקלים לרבות סיגול אורח חיים ברועד כיתה י

מזהמות ועוד, שיוקנה לתלמידים ותלמידות מגיל צעיר, ינגיש לדור העתיד את הפתרונות האפשריים 

 לחיים לצד המשבר." 

 

בית הספר כמרכז קהילתי הכולל מודל חדש של    -מודלים חדשים של ארגוני חינוך  .  4

 ורבות הורים/סביםמע

  חשוב חשיבות :

 תפיסה ארגונית  מקור:

 חיזוק צוותי החינוך  - 5אתגר חינוך רלוונטי במציאות המורכבת והמשתנה, יעד  מענה ל:

    ארגוני חינוך והקהילה קהלי יעד:

  ארגוני תחום:

  פיתוח :סוג

 שנים 3-2תכנון מיידי, יישום: טווח בינוני  טווח זמן:

 ההמלצהתיאור 

מתייחס לכל ארגון במדינה שאינו מיועד למטרות רווח, ומטרתו העיקרית היא    המושג 'ארגון חינוכי'

לחנך ולפתח את יכולותיהם של אנשים באמצעות הדרכה, הפעלה או תרומה למוסדות חינוך, ובכללם 

ספר בתי  אחרים,  לארגונים  בניגוד  חינוך.  שירותי  המספקים  רווח  מטרות  ללא  מכללות ארגונים   ,

ואוניברסיטאות הם מוסדות חינוך אשר החינוך הוא המניע העיקרי והמטרה שלשמם הוקמו. רוב בתי  

הספר הם בחסות ממשלתית ולכן החינוך ניתן בחינם. כדי להיות רלוונטי, ארגון חינוך נדרש להיות  

כים רבים שבה מחנ   מחלקה אקדמית ארגון לומד, והתנהלותו עשויה לשאוב השראה מגורמים כגון  

ויכולת לצד ניהול סיכונים;  חברות הזנק     אינם מקצועיים; ארגון  המעריכות פרודוקטיביות, מהירות 

כגון  משפחה,  המחויב לקהילה;    שירות  נוספות  ואינספור אפשרויות  ותמיכה,  לונה בדגש על אמון 

  ועוד. פארק, תחנת רכבת, עיר ללא הפסקה, נטפליקס

אקולוגיות   ה    חינוכיותמערכות  המאה  של  הגוברת  למורכבות  כתגובה  עוצבו     .21- מפציעות  הן 

תחומים:  ממגוון  משולב  מידע  של  ובהשפעה  חברתיות,     בהשראה  תנועות  אקולוגיה,  ביולוגיה, 
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טכנולוגיה, קוסמולוגיה, עיצוב, חדשנות, מנהיגות, ניהול ארגונים ועוד. למעשה, הן מציעות פוטנציאל 

עמוק את הדרך שבה האנושות לומדת וגם מעצבת את העתיד. למערכות החינוך    שיכול לשנות באופן

תפקיד קריטי בהכנת הצעירים לחיים בכלל ולעולם העבודה העתידי בפרט. הפורום הכלכלי העולמי  

(WEF  מקדם את יוזמת החינוך )שמטרתה לזרז שינויים במערכות חינוך באמצעות גיוס קואליציה  4.0 ,

   ין לעיצוב עתיד החינוך. שמונת המאפיינים ללמידה איכותית הם:רחבה של בעלי עני 

דוגמאות לבתי   16באמצעות קמפיין מיקור המונים עולמי, הפורום הכלכלי העולמי זיהה    -* הערה  

, בהתבסס על ייחודיות 4.0ספר, תוכניות חינוך ומערכות בית ספר הסוללות את הדרך לקראת חינוך  

שלה ההשפעה  יכולת  כהשראה  גישתן,  לשמש  נועדו  אלה  דוגמאות  הגיאוגרפי.  המגוון  ואפיוני  ן 

  למעבר לקראת שינוי הוליסטי יותר של מערכות החינוך ברחבי העולם )בקישור לעיל(.

. הורים רבים הפכו  מוקד קהילתימעבר לתפקיד החינוכי, מוסדות חינוכיים הפכו בתקופת הקורונה ל

ערכות בית הספר גילו במהירות שעליהן לספק להם תמיכה למעורבים בתהליכי ההוראה והלמידה, ומ 

השלומות של לומדים, הורים ומורים ואת הביטחון התזונתי והפיזי של   והדרכה על מנת להבטיח את 

ובני משפחותיהם.   של מעורבות    2015בשנת  לומדים  מדיניות ממלכתית  לקבוע  היוזמה  המליצה 

במיוחד   למידה מהורים. הדבר חשוב  ובכל מקום, שתרומת ההורים  בהקשר של  בכל עת  עורבת, 

במסגרתה עשויה להיות משמעותית, בין לילדיהם שלהם, בין לארגון החינוכי כבעל עניין ו/או כסמכות  

מוסדות חינוך אשר ישכילו הפדגוגית ובין לבית הספר במידה שזה יפגין פתיחות ליוזמות רדיקליות.  

ם שבמציאות של תוחלת חיים עולה, מביאים עימם זמן לבנות מנגנון שיתוף פעולה עם הורים וסבי 

פנוי לצד יכולות מוכחות במגוון תחומים, עשויים לרכוש לעצמם צוות תומך, מקצועי ותורם אשר יביא  

     עימו יכולות, מיומנויות ונורמות התנהגות המקובלות בעולמות עסקיים ואחרים, לטובת כולם.

 

 כולל חדר המורים החדש  21 -ך למאה ההתאמת ניהול ההון אנושי בחינו. 5

  קריטי חשיבות:

  תפיסה ארגונית  מקור:

 וךחיזוק צוותי החינ   - 5: אתגר חינוך רלוונטי במציאות המורכבת והמשתנה, יעד מענה ל

  ארגוני חינוך ומנהיגות חינוכית   קהלי יעד:

  ארגוני תחום:

  פיתוח סוג:

 שנים 3-2ני, תכנון מיידי, יישום: טווח בינו טווח זמן:

 תיאור ההמלצה

כקריירה לחיים משתנה, מוגבל. במציאות   תפיסת ה"הוראה"  לזמן  קריירה  להיות  הופכת  והוראה 

קריירות בממוצע לאורך החיים, מורים פונים למקצועות אחרים, ובעלי מקצועות    4-3שבה מחליפים  

צריכים להתמקד   זאת, אפיקי התפתחות של פיתוח מקצועי  דרכם להוראה. לאור  אחרים מוצאים 
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- יתוח אישי רחב, הכולל אפשרויות למעברים חוץבפיתוח מיומנויות של מציאות משתנה, במבט על פ

רלוונטיות לתחומי ההוראה. המונח    ליכולות שאינן  להתייחס  יש  גם  כך  ולשם   Initial“ארגוניים, 

Teacher Education Induction, and Inservice ”  -   ראשונית מהשכלה  החל  הרצף,  את  מציין 

מדיניות קבועה. מודל זה מייצג את הגישה למורים, המשך בהכשרה והשראה וכלה בשירות בחינוך כ

המצדדת בלמידה לכל החיים, גישה שעל פיה, בשל אופי עבודתם של המורים, הם יותר מכל קבוצה  

, כחלק בלתי נפרד מחקר חינוכי יישומיאחרת, נדרשים להיות לומדים לאורך החיים. בנוסף, יש לקדם  

  מתפקידם של המורים.

באמצעות תהליך גיוס בררני שיבטיח גיוס הון אנושי איכותי   מורההגיעה העת למתג את תפקיד ה

לצד הבטחת תגמול נאות מבוסס יעדים/ביצועים )מריטוקרטי( ותהליך הערכה מן הצד     מצד אחד,

הוראה השני.   וצוותי  חינוכית,  מנהיגות  ושימור  גיוס  לצורך  ויצירתיות  חדשניות  גישות   נדרשות 

תוכניות גיוס פרטניות, לאפשר חונכות ואימון למורים מתחילים ומערכות בתי ספר יצטרכו להקים  

החיים.   לאורך  איכותית  ללמידה  היא  ובסיס  ההוראה  לקריירת  גבוהה  באיכות  אנשים  של  משיכה 

מהותית, והעצמת הדימוי הציבורי של קריירת ההוראה, תעודד את החברה כולה להביע את אמונתה  

זאת, יש לשים לב לפער הדורות במקצוע ההוראה, ויש    עם במשמעות המרכזית של עבודת המורה.  

 להרחיב בתוכניות העוסקות בנושא זה בפרט ובמחקר חינוכי בכלל.

פעלנות   המעודד  ואוטונומי,  מיומן  בטוח,  כמקצוע  ההוראה  של  לעיצובה  תרמה  הקורונה  תקופת 

ב תרבות של שינוי  ושיתוף פעולה, וקידמה את ההבנה כי מנהלי בתי ספר הם המפתח לקידום ולעיצו

וחדשנות בבתי הספר. מעורבות מורים ובעלי עניין אחרים בקבלת ההחלטות והתנהלות באמצעות 

ה"נורמלי   של  להופעה  תורמים  מתמיד,  לשינוי  מהירה  הסתגלות  המאפשרים  אורגניים  מודלים 

  החדש", שגרה של התנהלות בבתי הספר, המאפשרת התאמה מהירה לדרכי הוראה שונות, תורמת

  לחדשנות רבה וקוראת תיגר על שיטות הוראה קיימות.

מעלה שאלה לגבי יחסי הגומלין בין מורים ומקצועות אחרים. עד כה חדר המורים המשתנה ולבסוף, 

מורים תפקדו במקביל גם כ"רכזי תחום", אך כיום עולה צורך במקצועות חדשים בצוות הבית ספרי,  

)תמיכה מחשבים  אנשי  מקצועיים,  מנהלי    יועצים  פיננסיים,  ותקשורת,  מדיה  אנשי  ותשתיות(, 

הידע,   ומהם  המורים,  בחדר  החדשים  התפקידים  סוגי  מהם  לבחון  יש  זו  במסגרת  פרויקטים. 

    המיומנויות והערכים התואמים כל תפקיד.

 

 יישום פדגוגיות חדשניות בלמידה בכל עת ובכל מקום . 6

  קריטי חשיבות:

  תפיסה פדגוגית  מקור:

   קידום מוביליות חברתית  -  2למידה מצמיחה ויעד  - 1יעד  : צורך לאומי הישרדותי ובחינוך,למענה 

  : צוותים חינוכיים וארגוני חינוך ולומדים קהלי יעד

  פדגוגי תחום:
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  פיתוח ויישום  סוג:

  טווח קצר, שנת תשפ"ב -: יישום מיידי טווח זמן

 תיאור ההמלצה

חדשניות  פדגוגיות  משמש    קידום  החדשנות  תוכני  ומיפוי  המורים,  במקצועיות  מהותי  חלק  הוא 

הוא נדבך מרכזי    חדשני ויצירתי קידום תהליך פתרון בעיות כמפתח לקידום מסגרת חדשה להוראה.  

הספר. מבתי  בחלק  בלבד  חלקם  ידי  על  המיושם  תוסף  ולא  המורים,  של    במקצועיותם 

 

 למידה התנסותית  ישובית חשיבה ח (Blended Learningלמידה מעורבת ) 

מחשבת מחדש שגרות ומשלבת  

תהליכי למידה והוראה לקידום הבנה 

מותאמת לומד. מבוססת בעיקר על 

משאבי למידה דיגיטלית ליתר 

קוהרנטיות עבור לומדים ושחרור  

 מורים מתרגול שגרתי 

מרכיבי האשכול: כיתה הפוכה, מודל 

 מבוסס מעבדה ו"עירוב בכיתה" 

בעיות  מפתחת פתרונות ל

בהסתמך על מדעי  

המחשב באמצעות  

טכניקות הכוללות  

פתרונות משוערים, עיבוד  

מקביל, בדיקת מודלים, 

איתור באגים ואסטרטגיות 

   חיפוש

מרכיבי האשכול: הנמקה  

לוגית, פירוק, אלגוריתמים, 

 הפשטה ודפוסים 

מערבת תוכן ותהליך; מצמצמת הדרכה,  

מקדמת מעורבות, מאפשרת ליצור קשרים  

ן למידה לסביבה הרחבה יותר; ומייצרת  בי

  תובנות מניסיון

המרכיבים העיקריים של האשכול:  

התבוננות רפלקטיבית, המשגה מופשטת, 

 ניסויים פעילים וחוויה קונקרטית 

 

  למידה מגולמת

(Embodied learning) 

רב אוריינות והוראה  

  מבוססת דיון

הוראה מבוססת דיון 

 (Gamification)  ומשחוק

מחברת בין הגופני, האומנותי, הרגשי 

והחברתי, דורשת שינוי משמעותי  

במערכות חינוך מסורתיות ומפתחת 

 יצירתיות וביטוי לקידום רכישת ידע

הגישות העיקריות: תרבות גופנית  

מבוססת בית ספר, למידה משולבת 

 אומנויות ותרבות יצרנית 

מרחב תרבותי    לפיתוח

ויכולות ביקורתיות  

באמצעות דיון ושיתוף  

 פעולה 

עקרונות האשכול: תרגול 

 Situatedממוקם )

practice  התערבויות ,)

מורים אקטיביות, מסגור  

ביקורתי, תרגול 

  טרנספורמטיבי

מתבססת על האופן שבו משחקים מושכים  

תלמידים ומקילים על הלמידה באמצעות  

ואלית, רגשית ברווחה אינטלקט  תמיכה

וחברתית, וחוויות למידה המּונעות על ידי  

 מוטיבציה עצמית ועניין, מעורבות ושלומות 

המרכיבים הפדגוגיים: אלמנטים רגשיים 

 ואלמנטים מכניים 

 

מרחבים פיזיים ווירטואליים חדשים    -  פדגוגיות חדשניות דורשות גם עיצוב מחדש של מרחבי הלמידה

המייצרים מגוון עשיר של הזדמנויות חדשות ללמידה באמצעות בניית ידע שיתופי, הנגשת מידע ומתן 

ויצירתיות   מורכבות  פעילויות  לקיים  ניתן  אלו  במרחבים  פורמלי.  ולא  פורמלי  לחקר  חדשים  כלים 
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פ על  והמתבססות  עמיתים  בין  פעולה  שיתוף  על  מחקר  הנשענות  המשקפות  פדגוגיות  רקטיקות 

  ועבודה אותנטית ותפיסות חדשות על אודות דרכי הלמידה.

לומדות  קהילות  לרשתות  אקולוגיות  פיזיים  מערכות  במרחבים  הנתמכת  מתקדמת,  למידה  יזמנו   ,

וקהילתית.   לומדת  ובזהות  בתרבות  טכנולוגיה  וישלבו  קהילתיות ודיגיטליים,  רשתות  יתמכו    בוני 

למידה גוון שותפויות עם בעלי עניין ובהבנה חוצת תרבויות בין הלומדים לחברי הקהילה.  בטיפוח מ

במגוון סביבות כמו מוזיאונים, פארקים, גני חיות, מרכזי אומנות ומדע   -Nested Learning   -מקוננת  

מהימנים.  מבוגרים  ועמיתים  מנטורים  הקהילה,  מחברי  המורכבות  ברשתות  תתמוך  ועסקים, 

שטחים   (Placemaking),  ,ייקינגפלייסמו ושיפור  בתכנון  התומכת  העירוני  העיצוב  בתחום  גישה 

יתמוך בשיתוף פעולה  מעלה,-ומרחבים ציבוריים במסגרת התחדשות עירונית בתהליך שכיוונו מטה

מחנכים, עיריות מקומיות, תושבים וגופים שלטוניים אזוריים, אשר יחד    בתהליך הלמידה בין לומדים 

הדיגיטלית,יטפלו   ברמה  ובזהותה.  הקהילה  מעורבת   בסוגיות  במציאות  למידה   (Mixed פארקי 

,(reality   וצבו בהתאמה לצורכי הלומדים וייצרו חוויות למידה ייחודיות לצד מתן משוב בזמן אמת  יע

מרכזים  ללומדים. הזדמנויות למידה נוספות יכללו בתי ספר, מועדוני ספורט, מועדוני למידה, ספריות,  

אזרחיים לצד קורסים ופורומים מקוונים, יישומים סלולריים, גאדג'טים, אפליקציות ריאליטי מוגדלות,  

משחקים, אוניברסיטאות וכן תשתיות, כלים, פורמטים טכנולוגיים ומרחבים פיזיים רבים אחרים, לצד  

  ם.טכנולוגיות חינוכיות כמרחבי למידה מקוונים, משחקי וידאו ומכשירים לבישי 

 

 יישום תפיסת למידה לאורך החיים לכול. 7

  : חשובחשיבות

 תפיסה פדגוגית  מקור:

קידום מוביליות    -   4חיזוק החוסן ותחושת השייכות, יעד    -  2למידה מצמיחה, יעד    -   1יעד    מענה ל:

  חיזוק וקידום צוותי חינוך - 5חברתית, ויעד 

 מנהל )ארגוניים( יצירת מוכנות(, מורה,  -לומד )פדגוגי   קהלי יעד:

 פדגוגי )לומדים( וארגוני )מורים ומנהיגות(  תחום:

   פיתוח ויישום  סוג:

 שנים  3-2תכנון מיידי, יישום טווח בינוני  טווח זמן:

 תיאור ההמלצה

ויש לסייע למורה לקדם את המעבר   בתי ספר צריכים להיות ארגונים לומדים בתוך חברה לומדת, 

מתן עדיפות למורה בתהליך התכנון האסטרטגי של בית   לו. הדבר דורשלקראת תהליך זה ולתרום  

ומיקוד בפיתוח מקצועי של קריירת ההוראה באופן מקושר, משולב ומערכתי. יש    הספר,  לשם כך 

להשקיע מאמצים ומשאבים בפיתוח פעילויות העוסקות בהבהרה, בהקרנה ובהפצה של משמעות  
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בטיח שהעוסקים במקצוע ההוראה והציבור הרחב יבינו את  המדיניות של הלמידה לאורך החיים, ולה

 התועלות של חינוך ללמידה לאורך החיים ואת ההזדמנויות שהוא מציע.

ולהתאימן שהופיעו בתגובה לצרכים חינוכיים של חברה המשתנה במהירות,  יש לזהות יוזמות קיימּות  

ות כלליות שאינן ממוקדות. על כדי לספק תחושת קונקרטיות בניגוד לשאיפ  ללמידה לאורך החיים 

ומיישמים   מדיניות  לצפייה  מגבשי  כדרך  החיים  לאורך  הלמידה  מדיניות  בעדשת  שימוש  לעשות 

קובעי מדיניות צריכים להיות מודעים למתח הקיים בתקופה ולהערכה של היוזמות החינוכיות הללו.  

חברתי, שינוי  ח   ולכן   של  מנהיגי  של  ראויים  מאמצים  להוקיר  הוראה  עליהם  וצוותי  לקידום  ינוך 

יעודד  כאלה  למאמצים  סבלנות  שחוסר  ולהבין  לכול,  יתרמו  אשר  ומותאמות  מקומיות  רפורמות 

  סרבנות או חוסר יעילות בקרב המורים.

החיים,   לאורך  למידה  מדיניות  לקדם  ייעודיות, כדי  פעילויות  לארגן  אחיד,  עקבי  שדר  להבטיח  יש 

המורים   בקרב  המוטיבציה  והזדמנויות,  להגברת  תמריצים  מתן  באמצעות  לרבות  כולה,  והקהילה 

  יש לקדם מחקרים נוספים, כגון שאינן כלכליות בהכרח, להשתתף בפעילות פיתוח מקצועי. כמו כן,  

וזיהוי  מורים,  הצלחת  על  לומדים  השפעת  בחינת  החיים;  לכל  למידה  על  והשפעתו  מגדר  חקר 

 ים, לומדים ובעלי עניין ממגוון תחומים. דעותיהם והשקפות של מנהלי בתי הספר, הור

 

 ופיתוח יכולת בחירה קידום תוכניות ללמידה בהתאמה אישית )פרסונליזציה(. 8

  קריטי  חשיבות:

 תוכנית לימודים מקור:

קידום מוביליות    -   4למידה מצמיחה ויעד    -  1חיזוק החוסן ותחושת השייכות, יעד    -   2יעד     מענה ל: 

 חברתית

   לומדים ומורים  קהלי יעד:

  פדגוגי תחום:

   פיתוח, יישום  סוג:

 שנים 3-2תכנון מיידי, יישום: טווח בינוני  טווח זמן:
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 תיאור ההמלצה

הוראה מותאמת אישית דורשת שינוי עמוק ומאמץ משמעותי מכל מורה, קהילה לומדת או בית ספר.  

חוויות למידה אישיות כוללות למידה פעילה מעמיתים ומנטורים במרחבי למידה מקוונים, הכוללים  

  משחקי וידאו ומכשירים לבישים. במציאות שבה הגבולות שבין הפיזי לווירטואלי מטשטשים והולכים

משתנים למרחבי למידה וירטואליים ו/או עתירי טכנולוגיה הנבנים סביב   ומרחבי למידה מסורתיים 

נדרשת   אישית,  מותאמות  האקולוגית חוויות  במערכת  המורה  של  מקומו  על  מחודשת  חשיבה 

  החינוכית.

בכל תחום, אך בלא לגלוש לכאוס.   נשענת על זכות הבחירה של כל לומד למידה בהתאמה אישית  

ופורצת את גבולות המוסדות  ה ולמוביליות חברתית,  יא תורמת לצמצום פערים, לשוויון הזדמנויות 

היא ניגוד גמור לגישה המסורתית שאין בה  הבחירה היכן ללמוד, ממי ללמוד וכיצד ללמוד החינוכיים. 

קוד כל בחירה. ואכן, למידה מותאמת אישית מיועדת לבנות את היכולות הבאות בקרב הלומדים: מי

בצרכיו ובתחומי העניין של הלומד, ללא קשר לגילו; שימת לב להיבטים החברתיים של הלמידה; עידוד  

   פעלנות לומדים; ומיסוד הדרך לקידום תוצאות שוויוניות בחינוך.

מסירה  ומנגנוני  ההוראה  אסטרטגיות  על  נשענת  אינה  אישית  מותאמת  ללמידה  כמענה  הוראה 

 ולהבטיח שיש להם את   ולהכין את המורים המעוניינים לנקוט בגישה זויש להכשיר  מסורתיים, לכן  

לימוד   תוכני  מיצירת  החל  לומדים,  ממוקדות  פדגוגיות  של  טכניקות  להציע  כדי  הדרושות  היכולות 

הוראה המכשירות  ובשיטות  בגישות  ושימוש  בכיתה  הדינמיקה  בניהול  וכלה  ורלוונטיים,  מרתקים 

ליטת התלמידים. המורים נדרשים להבטיח שכל ילד יקבל את מה לקראת העתיד והמעריכות את ש

שהוא צריך כדי לפתח את הפוטנציאל הטמון בו מבחינה אקדמית וחברתית. כדי להצליח בכך יהיה  

, ליצור סביבות לנטרל תחזיות והפרעות של פרקטיקות בלתי שוויוניות מבוססות הטיות על המורים  

ולעמול על  תרבותיות כוללני -בית ספר תומך רב ולמבוגרים  ייחודיות, ת לילדים  וטיפוח מתנות  גילוי 

שיש לכל אחד מהלומדים. לשם כך, יש להבטיח שהמורים יהיו בעלי מגוון יכולות   כישרונות ואינטרסים 

יסוד וכישורים:   מיומנויות  Foundational Competencies - FC)כשירויות  לרכישת  כבסיס   ,  )

בתחום   יכולות  ורגשית   למידהמתקדמות;  ((, Social and Emotional Learning - SE חברתית 

המתייחסות לדרכים שאנשי חינוך ותלמידים מנהלים באמצעותן את רגשותיהם, מגדירים ומשיגים 

יעדים חיוביים, מרגישים ומגלים אמפתיה כלפי האחר, מבססים ומקיימים מערכות יחסים חיוביות 

 Remote) תמיכה בלמידה מרחוקם להיות בעלי יכולות  ומקבלים החלטות אחראיות. כמו כן עליה

Learning - RL  כשירויות המצוינות לעיל,  בכדי להכשיר את המורים    תמיכה במוכנות לומדים.( ויכולת

לשיח פתוח ורחב,  יש לבנות תוכניות הדרכה רלוונטיות, ואולם במציאות זו יש תפקיד חשוב מאוד  

בכל רמה שתתאים למורה: בית ספרית,   ים/קהילות התייעצות לעודד פיתוח פורומ ולכן מומלץ מאוד 

קהילתית/אזורית או ארצית. בסביבות מוגנות אלו יוכל כל מורה לשתף, להתייעץ, לקבל או לדחות, 

   ערך של חבריו ולספק תובנות חשובות מניסיונו שלו.-ליהנות מניסיון רב
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     פדגוגיה מוטת עתיד במערכת החינוך  תפיסתיישום . 9

  חשוב חשיבות:

   תפיסה אסטרטגית  מקור:

 למידה מצמיחה  - 1אתגר חינוך רלוונטי במציאות המורכבת והמשתנה, יעד  מענה ל:

  : ארגוני ואנשי חינוךקהלי יעד

  פדגוגי  תחום:

 יישום  סוג:

 שנים 3-2תכנון מיידי, יישום: טווח בינוני  טווח זמן:

 ור ההמלצהתיא

תקופת משבר הקורונה היא דוגמה אחת מני רבות לכך שארגוני חינוך נדרשים להתמודד עם מציאות 

מורכבת ומשתנה, שיש בה גם מגמות שינוי המובילות לעתיד בלתי ידוע. כדי לשגשג במציאות זו, על 

לתמורות שמחוללת    ארגוני חינוך להפוך לארגונים המעצבים באופן מתמיד עתיד חינוכי רצוי ורלוונטי

  המציאות.

ויישומית לעיצוב תפיסת פדגוגיה מוטת עתיד , שפותחה במערך המו"פ, מהווה מסגרת תפיסתית 

ית מחד גיסא וכלי  תפיסת עתיד חינוכי רצוי במציאות משתנה. פדגוגיה מוטת עתיד משמשת מסגרת  

בחון עצמי וכלי תכנון פדגוגי  חשיבה ותכנון לעיצוב עתיד חינוכי רצוי מאידך גיסא. היא כוללת כלי א

רלוונטי. במהלך השנים האחרונות   חינוך  לקידום  יוזמות פדגוגיות  ותכנון  המאפשרים אבחון עצמי 

את האפקטיביות שלה בעת   והוכיחה  חינוך  מוסדות  יושמה התפיסה, בהיקפים משתנים, במאות 

     משבר הקורונה.

שנתי, את תפיסת פדגוגיה -שמו, באופן הדרגתי ורבמוצע כי ארגונים ואנשי חינוך במערכת החינוך יי 

לצרכים  למאפיינים,  להתאמה  הניתנת  וגמישה  פתוחה  בתפיסה  מדובר  בעשייתם.  עתיד  מוטת 

     ולרצונות מקומיים, ברוח האמירה "קח ועשה זאת לשלך".

 תפיסת פדגוגיה מוטת עתיד נמצאת בהלימה עם המדיניות הפדגוגית הלאומית של משרד החינוך

והיא מטמיעה בתוכה את מרכיבי מדיניות זו. בנוסף, היא תומכת ביעד המשרדי של למידה המצמיחה  

הלומד. המשתנה    את  במציאות  השינויים  לאור  העת  כל  ומשתכללת  מתעדכנת  התפיסה 

בתדירות   מתפרסמות  התפיסה  את  ומשפרות  המרחיבות  חדשות  ומהדורות  בשטח,  וההתנסויות 

  (.4.0היא  שנתית )המהדורה הנוכחית 
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ארגונית.  10 עתיד  וחשיבת  מערכתית  חשיבה  במערכת  יישום  מנהלים  בקרב 

     החינוך 

  חשוב חשיבות:

   תפיסת ארגון חינוך מורכב מסתגל מקור:

 החינוך  חיזוק צוותי  - 5אתגר חינוך רלוונטי במציאות המורכבת והמשתנה, יעד  מענה ל:

 מנהלי ארגוני חינוך בכל רבדי המערכת, מערך המו"פ  קהלי יעד:

  ארגוני תחום:

 פיתוח ויישום  סוג:

 שנים 3-2תכנון מיידי, יישום: טווח בינוני  טווח זמן:

 תיאור ההמלצה

שטמו והמשתנה,  המורכבת  מחייבת  המציאות  ידוע,  בלתי  לעתיד  המובילות  שינוי  מגמות  בה  נות 

מנהלים של ארגוני חינוך, בכל הרבדים, לפתח מיומנויות להתמודדות עם המורכבות והדינמיות, הן 

פועלים  שבה  והעתידית,  הנוכחית  החיצונית,  הסביבה  של  והן  מנהלים  שהם  החינוך  ארגוני  של 

  הארגונים.

הדינמיות של הארגון והסביבה, מנהלים של ארגוני חינוך חייבים להיות כדי להתמודד עם המורכבות ו

בעלי מיומנויות של חשיבה מערכתית ושל חשיבת עתיד ארגונית. חשיבה מערכתית מסייעת לנתח 

ולהבין את המבנה ואופן הפעולה של מערכות מורכבות ולהוביל שינויים משמעותיים בהן. חשיבת  

ידים אפשריים של הסביבה והארגון, בעיצוב עתיד רצוי וישים לארגון עתיד ארגונית תומכת בחקר עת 

      ובתכנון מבעוד מועד של תוכנית פעולה להשגתו.

חשיבה  של  יכולות  ירכשו  המו"פ  מערך  ואנשי  הרמות  בכל  חינוך  ארגוני  של  מנהלים  כי  מוצע 

הם, לעצב בהם עתיד רצוי וחשיבת עתיד ארגונית ויישמו אותן כדי לחולל שינויים בארגוני   מערכתית 

את   לפתח  המו"פ  מערך  על  להגשמתו.  פעולה  תוכניות  המערכתית ולתכן  החשיבה  ותורת  תורת 

הארגונית  העתיד  את    חשיבת  לקדם  כך  ובתוך  למעשה,  הלכה  ליישומן  והכלים  הפרקטיקות  ואת 

   מנגנוני הכשרת המנהלים ואת מערך הליווי שיתמוך בתהליכי החשיבה של המנהלים.

 

מערכתית.  11 וחשיבה  עתיד  חשיבת  מיומנויות  הפדגוגית   הוספת  למדיניות 

  הלאומית

  חשוב חשיבות:

   מיומנויות  מקור:

  למידה מצמיחה   - 1עיקרון התמורתיות, יעד  מענה ל:
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 מטה מערכת החינוך  קהלי יעד:

  פדגוגי  תחום:

 פיתוח  סוג:

  טווח קצר, שנת תשפ"ב - יישום מיידי טווח זמן:

 תיאור ההמלצה

המדיניות הפדגוגית הלאומית מגדירה את הידע, המיומנויות והערכים שעל הלומד לרכוש כדי לשגשג 

ה המאה  מציאות  המורכבות   21-במציאות.  עם  להתמודד  וכדי  ומשתנה,  מורכבת  מציאות  היא 

  ת כיום במדיניות הפדגוגית הלאומית.והדינמיות שלה נדרש הלומד למיומנויות מסוימות שאינן נכללו

כשירות  על  מבוססת  אפקטיביים  שינויים  בה  לחולל  היכולת  ושל  המציאות  של  המורכבות  הבנת 

החשיבה המערכתית, העוסקת בניתוח ובהבנה של האופן שבו פועלות מערכות בכל תחומי החיים. 

על כשירות חשיבת העתיד,  היכולת לעצב עתיד רצוי ולפעול להגשמתו במציאות משתנה, מבוססת  

העוסקת בחקר עתידים אפשריים, בעיצוב עתיד רצוי ובתכנון תוכנית פעולה להגשמתו. התמורתיות  

החשיבה  כשירויות  על  מבוססים  עתיד(,  מוטת  פדגוגיה  בפרק  )כמפורט  הלומדים  של  והפעלנות 

 המערכתית ועל חשיבת העתיד שלהם. 

החשי את  יוסיף  החינוך  משרד  מטה  כי  למיומנויות מוצע  העתיד  חשיבת  ואת  המערכתית  בה 

הקוגניטיביות הכלולות במדיניות הפדגוגית הלאומית. מטה המשרד בשיתוף עם מערך המו"פ יידרש 

ורזולוציה  באותה מתכונת  כשירות חשיבת העתיד  ואת  כשירות החשיבה המערכתית  את  להגדיר 

הלאו הפדגוגית  במדיניות  הכלולות  המיומנויות  הוגדרו  הגדרת  שבהן  לצורך  להתבסס,  ניתן  מית. 

שפותחו על ידי   ותורת פדגוגיה של חשיבת העתיד, תורת החשיבה המערכתית הכשירויות, הללו על  

   מערך המו"פ.

 

  מבוססי פדגוגיה של חשיבת עתיד יישום מסלולי צמיחה אישיים. 12

  חשוב חשיבות:

   פדגוגיה מקור:

 4חיזוק תחושת החוסן והשייכות יעד    - 2למידה מצמיחה, יעד    -   1, יעד  עיקרון התמורתיות   מענה ל:

  קידום מוביליות חברתית   -

 אנשי חינוך  קהלי יעד:

  פדגוגי  תחום:

  פיתוח סוג:

 שנים 3-2תכנון מיידי, יישום: טווח בינוני  טווח זמן:
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 תיאור ההמלצה

שמכוונת תפיסת פדגוגיה מוטת עתיד, מבוססת על היכולת של הלומד להיות פעלן ותמורתי, כפי  

כשירות חשיבת העתיד שלו. רכישת כשירות זו על ידי הלומד דורשת פיתוח של פדגוגיה של חשיבת 

הידע,  את  ללומד  תקנה  עתיד  חשיבת  של  פדגוגיה  חינוך.  ואנשי  מוסדות  בקרב  והטמעתה  עתיד 

כוללת חקר עתידים אפשריים, עיצוב עתיד  המיומנויות והערכים הנדרשים כדי לבצע חשיבת עתיד ה

   רצוי ובניית תוכנית פעולה להגשמתו.

פדגוגיה של חשיבת עתיד כוללת את לימודי הליבה בתחום חשיבת העתיד ואת שילוב חשיבת העתיד  

של  פדגוגיה  התיכון.  סוף  ועד  היסודי  מאמצע  החל  ליישמה  וניתן  השונים,  הדעת  תחומי  בלימודי 

ה להתמקד בחשיבת עתיד כללית או בחשיבת עתיד אישית, העוסקת בעתיד הלומד  חשיבת עתיד יכול

עצמו. קיימים מספר מוסדות חינוך במערכת החינוך שבהם מתקיימים לימודי חשיבת עתיד כללית,  

    וכמה מוסדות חינוך מיישמים חשיבת עתיד אישית, כחלק ממסלולי צמיחה אישית של הלומדים.

חינוך מוסדות  כי  בסיס    מוצע  על  עתיד  חשיבת  בנושא  לימודים  תוכניות  של יישמו  פדגוגיה  תורת 

, שפותחה במערך המו"פ. בנוסף, מוצע כי מוסדות חינוך יפתחו מסלולי צמיחה אישית חשיבת עתיד 

שבהם יבצעו הלומדים פרויקט של חשיבת עתיד אישית, הכולל חקר אישי וסביבתי, חקר עתידים 

ד אישי רצוי ותכנון תוכנית פעולה להשגתו. מסלולי צמיחה אישיים אלו  אישיים אפשריים, עיצוב עתי 

ישמשו כר נרחב ליישום אינטגרטיבי של כל הידע, המיומנויות והערכים שרכש הלומד לצורך פרויקט  

    משמעותי ואותנטי של עיצוב עתיד אישי.

 

 פיתוח תפיסה של בתי ספר כארגונים בני קיימא. 13

 קריטי חשיבות:

  תפיסה ארגונית  מקור:

  אתגר סביבתי, אתגר חינוך רלוונטי במציאות המורכבת והמשתנה  מענה ל:

 מטה משרד החינוך, ארגוני חינוך  קהלי יעד:

  ארגוני תחום:

  פיתוח   סוג:

 שנים 3-2תכנון מיידי, יישום: טווח בינוני  טווח זמן:

   תיאור ההמלצה 

כלומר  ,  בן קיימאנקראים להפעיל מדיניות של פיתוח    בתי ספר, כמו מוסדות וארגונים אחרים בעולם,

. קיימות סביבתית קשורה בעיצוב סביבה בנויה המתמזגת להתנהל כארגון המקטין פגיעה בסביבה

עם הסביבה הטבעית, תוך אימוץ אדריכלות ידידותית לסביבה בכל ההיבטים. באופן כללי, ניתן לטעון  

ק בת  אדריכלות  של  תוצר  שהוא  בבניין  ולכן  כי  לסביבה,  מודע  אדריכלי  בקוד  להשתמש  יש  יימא, 
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הצורה, המיקום ופרקטיקת הבנייה של הבניין והקשר שלו לטופוגרפיה המקומית הם בעלי חשיבות  

רבה. גישה זו צריכה להיות מיושמת במדויק לאורך כל התהליכים, מהתשתית דרך כל שלבי תהליך 

ומרים לטיפול, וכלה בשימוש בחומר לניהול סילוק.  הבנייה ועד לסיומה, החל בכל הקשור לאספקת ח

לאורך כל התחנות בדרך, יהיה על ארגון החינוך לדאוג לצמצום פסולת חומרים, למיחזור, להבטחת 

יעילות אנרגטית בבניין, לחיסכון במים, לצמצום עלויות התחזוקה על ידי תכנון מראש, כל אלו הם  

 . בן קיימא נושאים שיש להביא בחשבון בתכנון בניין

סביבתית  מדיניות  ביישום  הקהילה  את  לשתף  נקרא  הספר  אכפתיות, -בית  המדגישה  חברתית 

החינוך,  מערכת  של  התמיכה  מערכת  כן,  כמו  ובעתיד.  בהווה  ולסביבה  לקהילה  ודאגה  שותפות 

ולייצר  הכוללת מוסדות, קהילה, מגזר שלישי, רשויות, ממשל וכיו"ב, צריכה להבין את גודל האתגר  

אקו שינוי -כמענה  המצריך  טווח,  ארוך  תהליך  זהו  ירוקים.  חינוך  מוסדות  קיום  המאפשר  סיסטם 

 מחשבתי מבחינה פדגוגית, ארגונית וניהולית. 

רב משרדי  ארגוני  מהלך  יניע  החינוך  משרד  מטה  כי  ולשדרוג -מוצע  חינוך  מוסדות  לעיצוב  שנתי 

-י העניין ישולבו ביצירת מהלך אינטגרטיבי, רבמערכות המוסדות. כל המאמצים וכל הגורמים בעל

  שנתי זה.

 

 פיתוח תפיסה תוכנית לימודים ממוקדת כשירויות ומיומנויות וערכים. 14

 קריטי חשיבות:

  תפיסה פדגוגית  מקור:

ל: יעד    מענה  חינוכית,  ומיומנויות    -  1הזדמנות  ידע  ערכים,  ללומדים  המעניקה  מצמיחה  למידה 

  לשגשוג במציאות משתנה.  

 מפתחי ת"ל, הכשרות מורים, מטה משרד החינוך, מכללות הכשרת מורים   קהלי יעד:

  פדגוגי  תחום:

 פיתוח ויישום   סוג:

 שנים 3-2תכנון מיידי, יישום: טווח בינוני  טווח זמן:

   תיאור ההמלצה 

כשירויות ומיומנויות מאפשרות לבצע פעולות ולהשתמש בידע של האדם בצורה אחראית להשגת 

מטרה. בהקשר החינוכי אנו תופסים כשירויות כחלק מתפיסה הוליסטית של כשירות, הכוללת גיוס  

  ידע, כישורים, עמדות וערכים לעמידה בדרישות מורכבות.

מבחין בין שלושה סוגים שונים של כשירויות: כשירויות קוגניטיביות   OECD 2030מצפן הלמידה של 

ומעשיות. מאחר שדרישות שוק  -ומטא פיזיות  ומיומנויות  ורגשיות  כשירויות חברתיות  קוגניטיביות, 

העבודה משתנות חדשות לבקרים, לומדים צריכים להסתמך ביתר שאת על היכולת הייחודית של  
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ולת ללמוד לאורך כל החיים. תוכניות הלימודים עוברות ממיקוד בידע  היצירתיות ועל האחריות והיכ

בלבד למיקוד רחב הכולל גם כשירויות ומיומנויות המאפשרות לפתח פעלנות לומדים ולהכינם לעתיד  

הרצוי באופן מיטבי. ככאלה, עשויים לומדים אלה להשפיע באופן חיובי על סביבתם, על פני העתיד,  

אחר של  כוונות  את  להבין  והארוך  הקצר  בטווח  ולצפות  וברגשות,  בפעולות  ביטוי  המוצאות  ים, 

ידע  לעצם הרכישה של  אל מעבר  כן, מרחיק  אם  מושג הכשירות,  התוצאות של עשייתם שלהם. 

וערכים, המאפשר להתמודד עם   ידע, מיומנויות, גישות  ואינו אלא תמהיל סינרגטי של  ומיומנויות, 

 ה. אתגרים מורכבים במציאות המשתנ 

מטה  ובערכים.  במיומנויות  בכשירויות,  הלימודים  תוכניות  את  ימקד  החינוך  משרד  מטה  כי  מוצע 

המשרד בשיתוף עם מערך המו"פ יידרש להגדיר את הכשירויות שעליהן ניתן להתבסס לצורך פיתוח  

 תוכניות הלימודים החדשות. 

 

 התלמידים של מורים לשלומות  פיתוח יכולת, מודעות ואוריינטציה. 15

 קריטי חשיבות:

  תפיסה פדגוגית  מקור:

ל: יעד    מענה  התכלול,  יעד    -   1עיקרון  מצמיחה,  והשייכות,   -   2למידה  החוסן  תחושת   חיזוק 

  הזדמנות שווה, הוגנות והכלה, כמקדמות מוביליות חברתית - 4יעד 

 מטה משרד החינוך, מכללות הכשרת מורים   קהלי יעד:

  פדגוגי  תחום:

  תוחפי   סוג:

 שנים  3-2תכנון מיידי, יישום טווח בינוני  טווח זמן:

   תיאור ההמלצה 

נוכח אירועי מזג האוויר הקיצוני, התנודות הפוליטיות, הטלטלות הכלכליות וכל יתר התופעות שנלוו 

הקורונה, לומדים ומשפחותיהם עשויים להיות מוצפים מתמיד. הוראה ולמידה מהבית גבתה     למגפת 

ורמות הלחץ עלו באופן משמעותי. מכאן גם  מחיר גבוה מ תשומת  המורים, מהלומדים ומההורים, 

  רגשית.-הלב ההולכת וגדלה בקרב הציבור לענייני הבריאות החברתית 

הוראה  2020-ב לצורת  עצמם  להתאים  נאלצו  והמורים  מקוונת  ללמידה  עברו  הספר  בתי  כאשר   ,

עלה הערך המיוחס לטיפול עצמי. איננו יודעים חדשה באופן שלא תוכנן מראש ובתנאים לא פשוטים,  

כיצד תיראה שנת הלימודים תשפ"ב, ואם לומדים ילמדו מהבית או במרחבי בית הספר, אך אנו יודעים 

מוחלט,   בביטחון  כאחד.     כן,  ולהורים  למורים  ללומדים,  חיונית  ולרווחה הכללית  לבריאות  שדאגה 

וזאת עוד לפני שהם   הטיפול ברווחת המורים חשוב ביותר, ומהווה מעין "מסיכת חמצן" בעבורם, 

רגשית של הלומדים ממשיכה -דואגים להניח מסכה מטפורית על פני תלמידיהם. רווחתם החברתית 

להיות בראש מעייניהם, אך למתח שחשים המורים עצמם יכולה להיות השפעה על המיקוד, הזיכרון 
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כוללת, ולכן עליהם לדאוג בראש ובראשונה ואיכות ההוראה שלהם, ובסופו של דבר על הלמידה ה

  ברווחתם הם.

בה בשעה    אקונומיים,-חוסר השכלה ותסכול עשויים להימשך דור אחרי דור ולהנציח פערים סוציו

וכנגזרת בריאות טובה    שהשכלה רחבה מבטיחה לרוב עבודה איכותית ושכר טוב יותר לאורך זמן, 

דורי של הבורות -יותר, היא מבטיחה קטיעת הרצף הבין  יותר ותוחלת חיים ארוכה יותר. חשוב אף

שוויון ברווחה נגזר מרמת ההשכלה -והעוני, כך שהדורות הבאים יהיו משכילים, ומצליחים יותר. אי

)למעט בכל הקשור לעומס שעות עבודה(, שכן בעלי השכלה גבוהה יותר, הנהנים לרוב גם מהכנסה  

ם ביתר נוחות ורווחה ואף יוצרים ביתר קלות קשרים חברתיים  גבוהה, חשים בטוחים יותר בחייהם, חיי

שמגבירים את רווחתם הנפשית. ואולם תלמידים שאינם נהנים מביטחון ורווחה בסיסיים, חומריים 

המודעים לחשיבות השלומות  מורים או נפשיים, סביר גם שלא יהיו בעלי פניות ללימודים. לפיכך,  

מצוקות הלומד ברמות השונות, ובכללן יחסיו  ישנות כדי לזהות את ללומדים, נדרשים לפתח יכולות חי

וחבריו.   בני משפחתו  חניכה עם  במסלולי  דיגיטליים,  במנגנונים  חתך,  בשיחות  עוברת  לכך  הדרך 

לראות בו  ומשובי עמיתים. כמו כן, על הצוות החינוכי כולו להימנע מלבחון רק את הישגי הלומד אלא 

  מלא העשוי רבדים והיבטים רבים.אדם שלם, שלא לומר עולם  

גם  ובהן  הלימודים,  תוכניות  כל  על  לכן  הלומד,  של  למצבו  ער  להיות  צריך  כולו  ההוראה  צוות 

של הלומד: שמחת חיים, שביעות רצון, חוסן    SEL-המקצועיות, לכלול התייחסות להיבטי ה   התוכניות 

יבחר על ידו ושאליו יפנה בכל דבר ועניין. רצוי שיהיה לכל לומד "איש קשר", שיאישי וכדומה. כמו כן,  

הקשר אינו צריך להיות איש חינוך דווקא, אלא מישהו מהצוות הבית ספרי או מהצוות הקהילתי,    איש

וקשר חניכה זה יהיה חלק מתפקידו. הצוות כולו יוכשר לגלות את כל ה"סימנים" הקשורים למצוקה  

לו את התמ וחברי הצוות הם שיספקו  יתברר שהדבר הוא למעלה  של הלומד,  ואם  יכה הנדרשת, 

יש מקום לפורום/קהילה מיכולתם, ידאגו להעביר את הטיפול בתלמידי לגופים המסוגלים לסייע לו.  

 על מנת שיוכלו ללמוד איש מניסיון רעהו. ה"עוטף" את הלומד  שתתמוך בצוות 

ם ותמיכה בהם. בנוסף, מוצע כי  מוצע כי מוסדות חינוך יכשירו את צוות המוסד החינוכי לליווי הלומדי 

מטה משרד החינוך ידאג לגייס או להכשיר אנשי צוות ייעודיים אשר ידריכו את צוותי ההוראה ויספקו  

  ממוקדים להשגת שלומות המורים והלומדים.  להם כלים 

 

ופעלנות .  16 לומדים  לפעלנות  המורים  של  ואוריינטציה  מודעות  יכולת,  פיתוח 

 משותפת וקולקטיבית

 קריטי חשיבות:

  תפיסה פדגוגית  מקור:

 חיזוק תחושת החוסן והשייכות  - 2למידה מצמיחה, יעד   - 1עיקרון התמורתיות, יעד  מענה ל:

 מטה משרד החינוך, מכללות הכשרת מורים   קהלי יעד:

  פדגוגי  תחום:
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  פיתוח   סוג:

 שנים 3-2תכנון מיידי, יישום: טווח בינוני  טווח זמן:

   תיאור ההמלצה 

לא קיימת תמימות דעים עולמית לגבי ההגדרה של "פעלנות לומדים", אך המונח מרמז על תחושת  

תלמידים  אנשים,     אחריות של  על  פעילה  לטובה באמצעות מעורבות חברתית  הפועלים להשפיע 

ירועים ונסיבות. פעלנות דורשת יכולת להציב יעדים ולזהות פעולות להשגת המטרה, תוך הפגנת  א

יוזמה אקטיבית, יכולת קבלת החלטות וביצוע בחירות אחראיות, במקום לקבל החלטות שנקבעו על  

ידי אחרים. פעלנות לומדים מתייחסת להתפתחות זהות ולתחושת שייכות. כאשר תלמידים מפתחים 

העצמה,פעלנו  ותודעת  עצמית  יכולת  תקווה,  מוטיבציה,  על  מסתמכים  הם   growthת 

mindset    לעבר לנווט  כדי  ואינטליגנציה(,  יכולות  מבחינת  להתפתח  באפשרותו  היחיד  )הכרת 

השלומות. תודעה זו מאפשרת להם לפעול תוך תחושת מטרה, שמכוונת אותם ומסייעת להם לפרוח 

  ולשגשג בחברה.

מצב שבו תלמידים מסוגלים כלומר    -יעד למידה   הוא גם יעד למידה וגם תהליך למידה;פיתוח פעלנות  

וינקטו  יעדים  יציבו  אם  מטרה  להגשים  ביכולתם  שלהם  ולאמונה  בחייהם,  מטרה  תחושה  למצוא 

מתאימות.   למידהפעולות  בנוגע   –  בתהליך  התלמידים  שממלאים  הפעלני  לתפקיד  היא  הכוונה 

ה ברצונם ללמוד ובאיזו דרך. תלמידים פעלנים נוטים להפגין מוטיבציה רבה לקבלות ההחלטות לגבי מ

תהליך  הוא  פעלנות  פיתוח  יותר.  גבוהה  שלהם  ללמידה  יעדים  שיגדירו  והסבירות  ללימודים  יותר 

שנמשך ומתפתח לאורך כל החיים והוא מתעצב דרך אינטראקציות עם בני משפחה, עמיתים ומורים  

 לאורך זמן. 

משו )תפ פעלנות  ההוראה  Co-Agencyת  תהליך  את  יחד  יוצרים  ותלמידים  מורים  שבו  מצב  היא   )

הדדית   ונתמכים  התומכים  אינטראקטיביים,  בקשרים  מסתייעת  המשותפת  היצירה  והלמידה. 

אלו   קשרים  הללו.  מהקהילות  אחת  כל  בתוך  עמיתים  בתמיכת  וכמובן  בקהילה  במורים,  בהורים, 

לעבר   להתקדם  לתלמידים  מבטיחה מסייעים  משותפת  פעלנות  שלהם.  המשותפות  המטרות 

שהתלמידים לא יפעלו לבד, והיא מרמזת על היכולת והרצון של הפרט )הלומד( להשפיע לטובה על 

חייו ועל העולם הסובב אותו. על מנת לממש את הפעלנות בהתאם לפוטנציאל, הלומדים צריכים 

 לרכוש מיומנויות ליבה. 

ים תומכים בלומדים, ויחדיו הם יוצרים את תהליך ההוראה והלמידה.  במערכת המעודדת פעלנות מור

כדי לכוון את הלומדים ולהבטיח שייקחו אחריות על הלמידה שלהם, על המורים לפעול באופן מכוון 

יעילים  לכלים  המורים  זקוקים  כך  לשם  אישיים.  צמיחה  מסלולי  התוויית  באמצעות  יכולות,  ובונה 

שב מתאימות,  והן ולמיומנויות  עצמם  שלהם  המקצועית  ההתפתחות  את  הן  לכוון  יוכלו  אמצעותן 

 לתרום לצמיחת תלמידיהם ועמיתיהם לעבודה. 

אצל המורים, ולכך נחוצות תוכניות    כדי לפתח את היכולות הללו בקרב הלומדים, יש להקדים ולפתחן

שלצד פיתוח מיומנויות המורים, יעסקו גם בהקניית כלי הוראה רלוונטיים. מאחר שכל  פיתוח מקצועי,  

מורה שונה ביכולותיו, באופיו, בוותק שלו וכדומה, יש לוודא שגם המורה, כלומד, יבנה לעצמו תוכנית 
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פיתוח אישית מדורגת, בהתאם ליעדים שיציב לעצמו. במקביל, המערכת החינוכית צריכה להציע 

 ת לימודים היברידיות שבאמצעותן יוכל המורה להכשיר את עצמו בהתאם לתוכניותיו וליעדיו. תוכניו

  


