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אגף	החינוך	בקרית	מלאכי	פועל	בשנים	האחרונות	על	מנת	לקדם	מערכת	
חינוך	רחבה	הרואה	את	כל	הרצף	החינוכי,	מלידה	ועד	לתעסוקה,	בכל	סוגי	
מערכות	החינוך	הקיימות,	ומקדם	מוביליות	חברתית	כאחד	היעדים	המרכזיים	

של	מערכת	החינוך.

על	מנת	לקדם	יעד	חשוב	זה,	בחרנו	בתחום	ה-STEM,	כיעד	מרכזי.

פיתוח	תהלכי	הלמידה	על	פי	עקרונות	ה-STEM		ומיומנויות	המאה	ה-21	יוביל	
כל	ילד	וילדה	בקריית	מלאכי	:	לחווית	למידה	מהנה	ופורייה,	שיתוף	פעולה	
לתעסוקה	 הזדמנויות	 למרחב	 ביטוי	 ומתן	 אישית	 יכולות	 מיצוי	 חבריו,	 עם	

איכותית	ומגוונת	עתידית.

מהלך	האקוסיסטם,	בעבודה	רב	מגזרית,	ובשיתוף	פעולה	עם	מערכת	החינוך	
הפורמלית	והבלתי	פורמלית,	יפעל	ליישום	ולהכנסת	דרכי	למידה	חדשניות,	
התמודדות	עם	אתגרים	ובעיות	מהחיים	האמיתיים,	פיתוח	יכולות	דיגטליות,	
כלומדים	 הילדים	 והעצמת	 העתידי,	 התעסוקה	 לעולם	 הילדים	 חיבור	

עצמאיים.

מאחל	לכולנו,	השותפים	לדרך,	בהצלחה	רבה	בהובלת	שינוי	משמעותי	זה,	
אשר	יוביל	לצמיחה,	התפתחות	ומיצוי	יכולותיו	של	כל	בוגר	ובוגרת	במערכת	

החינוך	בקרית	מלאכי.

בברכת	הצלחה,

ד"ר	אבי	אדרי
מנהל	אגף	החינוך	בקריית	מלאכי
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החזון, הצורך 
והפתרון המוצע



7 

החזון
קידום	מוביליות	חברתית-כלכלית	ושוויון	הזדמנויות	לכל	ילד	וילדה	החיים	בקריית	מלאכי	באמצעות	רכישת	

מיומנויות	המותאמות	למאה	ה-21	ותפיסת	ה-STEM,	שיאפשרו	להם	לבחור	את	עתידם	האישי	והמקצועי.

המנוע לתהליך: מינהלת יישובית רב מגזרית
מינהלת	ישובית	קריית	מלאכי	פועלת	כבר	למעלה	מ-4	שנים	במהלכם	בחרה	תחומים	מקדמי	מוביליות	אשר	
יש	לקדם	בישוב,	הגדירה	בעיה	ומטרות,	יצרה	הזדמנויות	מקדמות	מוביליות	חברתית	מגיל	לידה	ועד	לתעסוקה	

ופעלה	לביסוס	תשתיות	חברתיוית	והשקעה	בהזדמנויות	המקדמות	מוביליות.	

המינהלת	בחרה	בתחום	מיומנויות	המאה	ה-21	כתחום	מוביליוות	נוסף	בקריית	מלאכי	והאקוסיסטם	הוא	אחד	
מתוצריה.

הצורך
לצערנו	מחקרים	מגלים	כי	עתידו	של	הילד	נקבע	במידה	רבה	על	פי	המיקום	הגאוגרפי	בו	הוא	נולד	ואינו	תלוי	

בתנאי	הפתיחה	בתנאי	הפתיחה	שלו,	אלא	במרחב	ההזדמנויות	שיש	לו	לאורך	החיים.

מרחב	ההזדמנויות	של	הילד	תלוי	בין	השאר	במידת	המוכנות	שלו	לאתגרי	המאה	ה-21	ועולם	העבודה	העתידי.	
לדבר	 הילד	 הגופים	המעורבים	בעיצובו	של	 מונעת	מכלל	 רלוונטית	לאתגרי	המחר,	 בוגר	 היעדר	של	תמונת	

בשפה	אחידה	ולפעול	המשותף	על	מנת	להכינו	לכך.

הפתרון המוצע
אקוסיסטם	STEM	ומיומנויות	המאה	ה-21	מציע	גישה	חדשנית	המאגדת	את	כלל	הגופים	סביב	שפה	ומטרות	

משותפות	ורותמת	את	כלל	הגופים	ליישום	יעדים	משותפים.

האקוסיסטם	מתמקד	בישוב	כמפתח	להכנת	הילד	לקראת	אתגרי	המחר	באמצעות	חיזוק	התשתיות	החברתיות	
בישוב.	אקוסיסטם	חזק	מנגיש	הזדמנויות	לילדים	ולתושבים	בישוב	ובכך	מקדם	את	המוביליות	החברתית	שלהם.	
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 מה זה
אקוסיסטם?
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בשנת	 שהוגדר	 מושג	 הינו	  )Eco( אקולוגית   )System( מערכת 
מתחום	 מגיע	 המושג	 טנסלי.	 ארתור	 האקולוג	 ידי	 על	 	1935
האקולוגיה	ומתייחס	לקהילה	של	אורגניזמים	חיים	המשתלבת	
יחדיו	 מתקיימים	 ואשר	 בסביבתה,	 חיים	 הלא	 המרכיבים	 עם	
מחזורי	 דרך	 לזה	 זה	 קשורים	 אלו	 רכיבים	 סגורה.	 כמערכת	
תזונה	וזרמי	אנרגיה.	למשל:	אנרגית	שמש	נכנסת	למערכת	דרך	
הצמחים	בתהליך	של	פוטוסינתזה,	החיות	אוכלות	את	הצמחים	
וכאשר	הן	מתות	הן	נרקבות	והופכות	לחומר	שמזין	את	הצמחים	

בשלב	מאוחר	יותר	ותורם	להמשך	החיים	שלהם.

אקוסיסטם	 מונח	 של	 ההשאלה	 גברה	 האחרונות	 בשנים	
זה	 במונח	 הבחירה	 האנושי.	 להקשר	 שלו	 האקולוגי	 מההקשר	
איננה	סתמית	אלא	נועדה	על	מנת	להגדיר	מערכת	סגורה	אשר	
וגוררים	שרשרת	של	 כלל	המרכיבים	בה	מזינים	אלה	את	אלה	
שנוסחה	 הגדרה	 לפי	 השנייה.	 על	 האחת	 שמשפיעות	 נסיבות	
מושג	 הוא	 "אקוסיסטם	 האקוסיסטם:	 מושג	 לגבי	 ראות	 במכון	
המתאר	מערכת	אנושית	סבוכה	על	מכלול	הפרטים,	הקבוצות,	
אותה.	 המרכיבים	 והתפיסות	 המעשים	 הכוחות,	 הארגונים,	
של	 ממפגש	 הנוצרת	 רב-רובדית	 מציאות	 מתאר	 האקוסיסטם	
מספר	רב	של	מערכות	המורכבות	מתתי-מערכות	ומפרטים,	ואת	
השפעתם	אלה	על	אלה."	ההקשר	המקובל	ביותר	לאקוסיסטם	
היום	הוא	ההקשר	העסקי-יזמי	ומיוחס	במיוחד	לענף	ההייטק.	
כך,	תעשיות	הייטק	בערים	או	באזורים	מסוימים	בעולם	מוגדרות	

היזמית- לסביבה	 נוגעים	 המרכיבים	 שלל	 כאשר	 כאקוסיסטם	
קרנות,	 משקיעים,	 סטארטאפים,	 גדולות,	 חברות	 הייטקיסטית:	
מעצבים,	חללי	עבודה,	מוסדות	פיתוח	והשכלה	וכו'	מהווים	חלק	
לפיתוח	 הכולל	 ובסך	 לשני	 אחד	 ומסייעים	 האקוסיסטם	 מתוך	

והרחבה	של	האקוסיסטם	ושגשוגו.

הרצף	 על	 הגורמים	 כל	 שותפים	 חברתי-חינוכי	 באקוסיסיטם	
ובלתי	 פורמליות	 חינוך	 מערכות	 ביניהם	 לתעסוקה	 שמלידה	
צעירים,	חברות	 וילדים,	 הורים	 מגזר	שלישי,	 ארגוני	 פורמליות,	
נציגי	 מקצועית,	 והכשרה	 גבוהה	 השכלה	 מוסדות	 עסקיות,	
חברה	וקהילה,	נציגי	ממשל	ורשות	ועוד	ופועלים	ביחד	במטרות	
ה-21  המאה	 מיומנויות	 את	 לקדם	 כדי	 משותפות	 ומשימות	
ולהביא	להצלחה	ושגשוג	של	הילד	מלידתו	 	STEM-ה	ותפיסת

ועד	השתלבותו	בעולם	העבודה.

STEM ומיומנויות המאה ה-21 מכוון לגבש ולעצב  אקוסיסטם 
דמות בוגר יישובית המוכן לאתגרי העתיד, מחזיק בכישורי חיים 

מפותחים ובעל זיקה של זהות ושייכות לישוב בו גדל. 

באקוסיסטם פועלים כל הגופים להצלחה 
ולקידום של הילד.

כשמערכת אקולוגית משגשגת זה אומר שהאנשים פיתחו דפוסי התנהגות - או תרבות -שמייעלים את 
שטף הרעיונות, הכישרון וההון בכל מערכת
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מודל האקוסיסטם 
ותהליך העבודה
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מודל העבודה בתפיסת הספירלה
המודל הוא סיבובי כאשר כל פעם מתקיימת העמקה וחיזוק של התהליך.

תהליך העבודה

הגדרה 
עצמית

שיתופי 
פעולה 
ויחסי 
גומלין

קיימות

זהות 
ושייכות

תהליך ההגדרה הפנימי של הגופים הפועלים 
באקוסיסטם ליצירה של שפה ומשימה משותפת 

ועקרונות פעולות שברורים לכולם

תהליך יצירת החיבורים 
הפנימיים והשותפויות 
בתוך האקוסיסטם בין 
כלל הגופים והשותפים

האקוסיסטם מוטמע בתוך 
הישוב בצורה חזקה וכחלק 

מה- DNA הישובי

תהליך מעבר של האקוסיסטם מאוסף של גופים 
לקהילת משמעות אשר לה זהות משותפת 

וישנה תחושה של שייכות בקרב חבריה

יישום שנת העיצוב פרה הקמה

העמקה הקמת האקוסיסטם הכנה לאקוסיסטים

עבודת צוותים מקצועיים רתימת בעלי עניין
בניית הסכמות עם הרשות 
וחתימה על כתב הסכמות

שיתוף ציבור וקשרי קהילה )DS( מפגשי פורום עיצוב גיוס מנהל אקוסיסטם

בניית יחסי גומלין וערוצי תקשורת )Blueprint( כתיבת תכנית קולקטיבית הקמת ועדת היגוי

ניהול השקעות
מיפוי נכסים, תמונת מצב 

יישובית ומפת השקעות

קיימות

DATA– נתונים 
תשתיות, שימוש 

וקבלת החלטות

שיתוף ציבור 
וארגון קהילה

רצף 
והמשכיות 

השקעה בתשתיות 
יישוב לעומת 

הוספת התערבויות

תוצאות ארוכות 
טווח משותפות
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עולם העבודה העתידי 
ומיומנויות המאה ה-21 

מתוך נייר עמדה של "הגדרת הבעיה: מיומנויות המאה ה- 21 " של קרן רש"י
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עולם העבודה המשתנה
שהולכות	 המשרות	 סוגי	 מספר	 לגבי	 שונות	 הערכות	 קיימות	
שיכנסו	 החדשות	 המשרות	 סוגי	 ומספר	 מהעולם	 להיעלם	
עלולים	 בישראל	 מהמקצועות	 	50%  OECD-ה פי	 על	 במקומן.	
 )WEF( העולמי	 הכלכלי	 הפורום	 של	 מחקרים	 לצד	 להיעלם,	
יעבדו	 היום	 החינוך	 למערכת	 מהנכנסים	 	65% כי	 הצופים	
במקצוע	שעדיין	לא	קיים1.	למעשה,	כל	אסכולת	העתידנות	של	
אנחנו	 אליהן	 העבודות	 אחד:	 דבר	 על	 מסכימה	 העבודה	 עולם	
מכשירים	את	הילדים	שלנו	היום,	לא	בטוח	יהיו	קיימות	בהיכנסם	
למעגל	העבודה	בבגרותם.	אנחנו	נמצאים	בפתחה	של	המהפכה	
התעשייתית	הרביעית	הנובעת	מהתפתחות	טכנולוגית	מואצת2. 

המהפכה	הזאת	מובילה	למספר	מגמות	עולמיות:

ועבודה  טכניים  לכישורים  הנוגעות  משרות  ויותר	 יותר	
רוטינית הולכות להיעלם	כאשר	אמצעים	טכנולוגיים	ומחשוב	
יחליפו	אותן.	בהלימה	לתהליך	הזה,	יכנסו	יותר	ויותר	משרות 
הכוללות פיתוח של טכנולוגיות	וכן	משרות אשר אינן יכולות 

להיות מוחלפות על ידי מכונה.

הרווחה	 העבודה,	 משרד	 של	 בישראל	 העבודה	 שוק	 דו"ח	
והשירותים	החברתיים	לשנת	2019	מציג	כי	חלה	עליה	בחמש	
השנים	האחרונות	בשיעור	המועסקים	בתחום	הנדסת	התוכנה	
)40%(,	מהנדסי	החשמל	)48%(,	שיווק	ופרסום	)45%(,	הנדסאי	
וטכנאי	מכונות	)33%(	לצד	ירידה	בשיעור	המועסקים	בתחומי	
,)15%-( טלפוניים	 מכירות	 נציגי	 	,)10%-( כלליים	  משרד	
גם	 הדו"ח	 	.)17%-( דלק	 בתחנות	 ועובדים	 	)13%-( קלדנים	
הולכת	 הצעירים	 המועסקים	 כמות	 בהם	 מקצועות	 מציג	
וגדלה	)דוגמת	עיצוב	גרפי	וריפוי	בעיסוק(	לעומת	מקצועות	
בהם	מרבית	המועסקים	הם	מהאוכלוסייה	המבוגרת	)דוגמת	
אלה	 תמורות	 נהיגה(.	 ומורי	 מתכות	 לעיבוד	 מכונות	 מפעילי	
"מאמין	 שהשוק	 מקצועות	 של	 מגמות	 על	 להצביע	 יכולים	

בהם"	ושהביקוש	אליו	מצד	מעסיקים	הולך	וגובר3.

העבודה	 הצעות	 במספר	 הדרגתית	 ירידה	 ישנה	 כמגמה,	
ועלייה	 קוגניטיבית	 או	 ידנית	 רוטינית	 עבודה	 המערבות	
רוטיניות	 לא	 אנליטיות	 יכולות	 הדורשות	 ההצעות	 במספר	
הנדרשים	 המיומנויות	 בסוגי	 השינוי	 בינאישיים.	 וכישורים	
לעבודות	השונות,	העלו	את	הביקוש	לעובדים	בעלי	מיומנויות	

אלה,	אך	ההיצע	של	עובדים	מיומנים	קטן	בהרבה	מהצורך.

והדורשות	 הטכנולוגיות	 המשרות	 במספר	 עליה	 לצד	
המקצועות  בהרכב  שינויים  גם	 ישנם	 ייחודיים,	 כישורים	
הקיימים	ואשר	ככל	הנראה	אינם	עומדים	להיעלם.	למרבית	
טכנולוגיים	 רכיבים	 יכנסו	 או	 נכנסו	 הקיימים	 מהמקצועות	
הדרישות	 ואת	 התפקיד	 מהות	 את	 שמשנים	 דיגיטליים	 או	
המקצועיות	כלפי	העובד.	כך	למשל,	דוח	שהוכן	בעבור	ארגון	
ה-	OECD	זיהה	כי	טכנולוגיות	מידע	ותקשורת	)ICT(	הן	מרכיב	
חשוב	כמעט	בכל	המקצועות	בארה"ב	ובמרבית	המקצועות	
הוא	 	ICT ובמיומנויות	 OECD.	שימוש	באינטרנט	 ה-	 במדינות	
מרכיב	מרכזי	בעבודתם	של	95%	בקירוב	מהעובדים	בחברות	
65%	מהעובדים	בחברות	 ושל	 	,OECD ה-	 הגדולות	במדינות	

קטנות4.

לפי	דוח	של	מרכז	טאוב,	דווקא	מקצועות	אשר	לא	נדרשת	
להם	כיום	השכלה	מיוחדת	או	מיומנויות	גבוהות	כגון	פקידים,	
סוכני	מכירות	ושירות,	עובדי	מקצועות	בתעשייה	ובבינוי	וכו'	
לממוחשבים.	 להיהפך	 ביותר	 הגבוה	 הסיכון	 בעלי	 אלה	 הם	
יתרה	מכך,	בקרב	עובדים	המחזיקים	בתואר	אקדמי	יש	הסיכוי	
הנמוך	ביותר	כי	המקצועות	שלהם	ימוחשבו	)או	שהם	כבר	
אקדמי	 בתואר	 מחזיק	 מי	שאינו	 בקרב	 ודווקא	 ממוחשבים(	
יש	סיכוי	גבוה	יותר	כי	המקצוע	שלהם	יהפוך	לממוחשב.	סך	

מקצועות	אלה	מהווים	41%	מכלל	המקצועות	במשק	כיום5.

של  חדשות  צורות  להכיל	 צפוי	 העתידי	 העבודה	 עולם	
השתתפות בתעסוקה.	אם	עד	עכשיו	הייתה	מקובלת	בעיקר	
צורת	עבודה	מסורתית	שכוללת	דפוס	לינארי	של	התפתחות	
קריירה,	ועבודה	אצל	מעסיק	אחד	לאורך	שנים	ארוכות.	כיום	
מחקרים	מראים	כי	שינויים	בסביבת	העבודה	וגמישות	רבה	
במקום	העבודה	ולאורך	הקריירה	יהיו	בשנת	2030	מהמגמות	
העתידיות	 התעסוקה	 צורות	 בין	 העבודה.	 בשוק	 הבולטות	
הצפויות	גוברת	תעסוקה	בצורת	פרילנס	)העסקה	עצמית(,	
תעסוקה	אצל	מספר	מעסיקים	במקביל,	החלפה	של	מספר	
תחומים	 במספר	 והתמקצעות	 החיים	 במהלך	 מקצועות	
במקביל.	השינויים	הללו	מצריכים	מהעובד	לקיחת	בעלות	על	
ניהול	הקריירה	שלו	ופעילות	פרו-אקטיביות	על	מנת	לשרוד	
בו	הביטחון	התעסוקתי	 זה,	 אלו.	במצב	 במסגרות	תעסוקה	
לצד	 מיומנויות	 של	 רחב	 מגוון	 לפתח	 העובד	 על	 מתערער,	
גבוהות,	 הסתגלות	 יכולות	 גבוהה,	 תעסוקתית	 גמישות	

חדשנות	וערנות	למגמות6.

1

2

3

1.	המכון	הישראלי	לדמוקרטיה,	היערכות	לשוק	העבודה	העתידי,	דוח	ביניים	יוני	2017
WEF: The future of job,	2018 .2

3.	משרד	העבודה,	הרווחה	והשירותים	החברתיים,	שוק	העבודה	בישראל,	תמונת	מצב	ופעילות	זרוע	העבודה,	יולי	2019
4.	מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל,	עתיד	עולם	העבודה	סקירת	מגמות	מרכזיות,	אוגוסט	2017

5.	מרכז	טאוב,	מקצועות	בסיכון:	מגמות	המחשוב	בשוק	העבודה,	נובמבר	2016
6.	מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל,	עתיד	עולם	העבודה	סקירת	מגמות	מרכזיות,	אוגוסט	2017
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ונכנסות  ומשתנה  הולכת  המסורתית  העבודה  סביבת  גם	
מהבית,	 עבודה	 כמו	 שונות	 עבודה  סביבות  ויותר  יותר 
בסביבה	 או	 קפה	 בבתי	 עבודה	 משותפים,	 עבודה	 מתחמי	
הציבורית.	עליה	של	סביבות	עבודה	אלה	מגובה	באמצעות	
טכנולוגיות	תקשורת.	השלכותיה	של	 רחבה	של	 התפתחות	
סביבת	העבודה	החדשה	היא	הצורך	של	העבודה	באוריינות	
עם	 פתוחה	 תקשורת	 על	 לשמור	 מנת	 על	 גבוהה	 דיגיטלית	
ליכולת	 במקביל	 במגע	 להיות	 צריך	 הוא	 איתם	 הממשקים	

ליצור	שיתופי	פעולה	וכישורים	בינאישיים	נוספים.

ובהתאם	 וגוברים	בעולם	העבודה	העתידי,	 השינויים	ההולכים	
מנת	 על	 כי	 כך	 על	 מצביעים	  OECDה של	 ההשכלה	 לדו"ח	
המגמות	שבה	 על	שלל	 בכלכלה	העכשווית,	 ולהצליח	 לשגשג	
וההשלכות	של	כל	אחת	מהן,	העובד	צריך	שילוב	של	מיומנויות	
יסוד	של	 שונות	מאלה	שנדרשו	להן	בעבר.	בנוסף	למיומנויות	
שיתוף	 כגון	 מיומנויות	 נדרשות	 ומתמטית,	 לשונית	 אוריינות	
פעולה,	יצירתיות	ופתרון	בעיות	בסביבה	מורכבת	וכן	מאפיינים	
אישיותיים	כגון	התמדה,	סקרנות	ויזמות.	אנחנו	נוהגים	לאגד	את	
"מיומנויות המאה  כלל	מיומנויות	אלה	תחת	האשכול	המכונה	

ה-21".

מיומנויות המאה ה-21
"מיומנויות"	 המונח	 את	 	OECDה מגדיר	 	Education 2030 במסמך	
כ"היכולת	והקיבולת	לבצע	תהליכים	ולהיות	מסוגלים	להשתמש	
יכולת	 כאן	 יש	 כלומר,	 מטרה".	 להשגת	 אחראית	 בצורה	 בידע	
של	 נכון	 ניצול	 תוך	 מסוימת	 תוצאה	 להשיג	 מנת	 על	 שנועדה	
מוטורית	 להיות	 יכולה	 הרחב	 בהקשר	 מיומנות	 משאבים.	
)קורדינציה	מוטוריקה	עדינה	וגסה(,	קוגנטיבית	)תפיסה,	קשב,	
אוריינות	 תחביר(,	 מילים,	 אוצר	 )פונולוגיה,	 שפתית	 זיכרון(,	
על	 מדברים	 אנחנו	 כאשר	 ועוד.	 דיגיטלית(	 כתיבה,	 )קריאה,	
ידע,  של:  רחבה  לסט  נתכוון	 אנחנו	 ה-21	 המאה	 מיומנויות	
כישורים, הרגלי עבודה ותכונות אופי החשובים באופן קריטי 

להצלחה בעולם העבודה העתידי9.

שוק	 דרישות	 את	 משנות	 מעלה	 שציינו	 כמו	 שמגמות	 מכיוון	
העבודה	ובהתאם	את	הכישורים	הדרושים	לעובדים	כדי	להצליח.	

על	מנת	לעמוד	בפרץ	השינויים,	אנשים	צריכים	להסתמך	עוד	יותר	
מחלופת	 אותם	 שתבדל	 שלהם	 הייחודית	 האנושית	 היכולת	 על	

המחשב	או	מאנשים	אחרים	בעלי	השכלה,	רקע	וניסיון	דומה.

המחקרים	השונים	חלוקים	לגבי	מהן	המיומנויות	החשובות	על	
להיות	 שיכולה	 כמובן	 העתידי.	 העבודה	 בשוק	 להצליח	 מנת	
התפקיד,	 דרישות	 לענף,	 בהתאם	 לתפקיד	 תפקיד	 בין	 שונות	
המכון	 זאת,	 עם	 ועוד.	 הארגונית	 התרבות	 העבודה,	 מקום	
הישראלי	לדמוקרטיה	מצטט	מחקר	של	אסתר	ואן	ליר	ועמיתיה	
שניתחו	75	מאמרים	וספרים	אקדמיים	שנכתבו	לאחרונה,	סקרו	
וביקשו	להגדיר	מהן	אותן	סוגי	מיומנויות	נדרשות.	 את	הנושא	
ביקורתית,	 חשיבה	 מידע,	 ניהול	 הופיע:	 שבהן	 הבולטות	 בין	
פעולה,	 שיתוף	 בעיות,	 פתרון	 יכולת	 וחדשנות,	 יצירתיות	

תקשורת,	כישורים	טכניים-דיגיטליים,	הכוונה	עצמית	ועוד10.

גם	הOECD	מדגיש	סוגים	דומים	של	מיומנויות	ומחלק	אותם	ל-2 
אשכולות:	אוריינות,	כישורי	ליבה	ומאפיינים	אישיותיים.

במיומנויות	 משתמש	 התלמיד	 שבו	 לאופן	 מתייחסת	 אוריינות	
יסוד	בחיי	היום	יום.	זהו	הבסיס	עליו	התלמיד	בונה	כישורי	ליבה	
לשונית,	 אוריינות	 כוללת:	 זו	 אוריינות	 אישיותיים.	 ומאפיינים	
 )ICT(	ומדיה	מידע	אוריינות	מדעית,	אוריינות	מתמטית,	אוריינות
האורייניות	 המיומנויות	 רכישת	 ואזרחית.	 תרבותית	 ואוריינות	
בעולם.	 החינוך	 מערכות	 של	 המוקד	 הייתה	 אלה,	 בתחומים	
על	 מספקת	 הייתה	 ומתמטית,	 לשונית	 אוריינות	 היסטורית,	
מנת	להיכנס	לשוק	העבודה.	כיום,	מיומנויות	אלה	הן	רק	נקודת	

פתיחה	לכניסה	למסלול	של	רכישת	מיומנויות	המאה	ה-	21.

כישורי ליבה כישורי	ליבה	מתארים	כיצד	תלמיד	ניגש	למשימות	
מורכבות.	תחת	כישורים	אלה	נכללים:	חשיבה	ביקורתית	ופתרון	
בעיות,	יצירתיות	וחדשנות,	תקשורת	בינאישית	ושיתוף	פעולה.

עם	 מתמודד	 התלמיד	 כיצד	 מתארים	 אישיותיים	 מאפיינים 
סקרנות,	 כוללים:	 אלה	 מאפיינים	 סביבו.	 המשתנה	 המציאות	
יוזמה,	התמדה	וכוח	סבל,	גמישות,	מנהיגות	ומודעות	חברתית	

תרבותית	ואתית.

כאשר	מתבוננים	על	רשימת	המיומנויות	ניתן	לראות	מדוע	יש	
קושי	ומורכבות	ביצירת	הגדרה	ברורה	ומוסכמת	על	משמעותן	
יחסי	 באופן	 שהם	 האוריינות	 נושאי	 למעט	 בפועל.	 וביטוין	
כישורי	 ומדידה,	 הגדרה	 מפורט,	 לתיאור	 וניתנים	 יותר	 ברורים	

4

OECD Future of Education and Skills	2030,	Concept note: Skills for	2030,	2019 .9
10.	המכון	הישראלי	לדמוקרטיה,	התאמת	מערכת	החינוך	למאה	ה-21,	אוגוסט	2019
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בעלי	 מופשטים,	 יותר	 הרבה	 האישיותיים	 והמאפיינים	 הליבה	
ולהפוך	 לפרשם	 להגדירם,	 מאוד	 וקשה	 שונים	 וביטויים	 פנים	
חשבונית	 הבנה	 קריאה,	 כמו	 למיומנות	 מופשט	 ממושג	 אותם	
גמישות	 או	 יצירתיות	 לדוגמא,	פרשנות	למושג	 כך	 וידע	מדעי.	
יכולה	להיות	שונה	מאוד	ולבוא	לידי	ביטוי	במגוון	רב	של	דרכים	
מיומנויות	 שמקנות	 לימוד	 תכניות	 לבנות	 היכולת	 ובהתאם,	

מורכבות	ומופשטות,	מהווה	אתגר	משמעותי11.

על  העבודה  בעולם  מגמות  השלכות 
הדרישות במיומנות עובדים

לאחר	שמנינו	מספר	מגמות	מרכזיות	בעולם	העבודה	העתידי	
ופירטנו	מהן	מיומנויות	המאה	ה-21,	נרצה	לשים	את	הדגש	על	
והמיומנויות	 העבודה	 בעולם	 משינויים	 הנכרכות	 המשמעויות	

הנדרשות.

ביקוש הולך וגובר לעובדים בענף ההייטק -	כפי	שניתן	לראות	
שהוצגה	 המשתנה	 העבודה	 עולם	 של	 הקצרה	 בסקירה	
לתפוס	 הולכים	 הטכנולוגי	 והפיתוח	 ההייטק	 מגזר	 מעלה,	
נפח	הולך	וגדל	בעולם	העבודה.	בשנת	2017	מגזר	ההייטק	
בישראל,	 המועסקים	 מכלל	 	9% תפס	 ושירותים(	 )תעשיה	
שיעור	זה	נשאר	עקבי	משנת	2001.	עם	זאת,	דוח	של	הרשות	
לחדשנות	מציג	כי	קיימת	עליה	עקבית	משנת	2004	במספר	
 15,000 היו	 	2018 בשנת	 וכי	 בהייטק	 המבוססות	 החברות	
משרות	פנויות	בתעשייה12.	כלומר,	על	אף	ששיעור	העובדים	
בהייטק	נשאר	עקבי	לאורך	השנים,	הוא	עדיין	צומח	בהתאם	

לשוק	וכל	שנה	נוספים	עוד	מועסקים	למעגל.

המשרות	 היצע	 על	 גם	 משפיע	 המשתנה,	 העבודה	 עולם	
וכלכלת	הביקוש-היצע	בישראל.	מידי	שנה,	ישנו	ביקוש	של	
השוק	לכניסה	של	אלפי	עובדים	חדשים	למקצועות	ההייטק	
או	 בסיסיות	 מיומנויות	 שדורשות	 המשרות	 בכמות	 וירידה	
שאינן	דורשות	השכלה.	עם	זאת,	מערכות	ההשכלה	הגבוהה	
כן	 ועל	 השוק	 בדרישות	 עומדות	 לא	 ההנדסאים	 והכשרות	
באופן	מתמיד	ישנו	מחסור	בכוח	אדם	מיומן	במקצועות	אלה.	
אם	נסתכל	על	הרצף	של	גיל	הרך	עד	תעסוקה	כמשפך	נראה	
ועם	 המדעים	 לתחום	 רחב	 חינוך	 יש	 המוקדמות	 בשנים	 כי	
התקדמות	השנים	פחות	ופחות	תלמידים	בוחרים	בהתמחות	

ובמכללות	 באקדמיה	 מכך	 פחות	 בתיכון,	 המדעים	 בתחומי	
ובסוף	מעטים	"נשפכים"	לשוק	העבודה	עם	תחומי	ההתמחות	

הללו13 

העתידי	 העבודה	 בעולם	 הצפויים	 השינויים	 על	 בהתבסס	
ניתן	להניח	כי	ענף	ההייטק,	 	WEFה	של	במחקר	שנראו	כפי
ההנדסה	 מקצועות	 את	 והן	 מדעי	 ופיתוח	 מחקר	 הן	 הכולל	
והתכנות	)אשכול	STEM(,	הולך	לחוות	צמיחה	גדולה	וידרוש	
עוד	עובדים	בעלי	יכולות	והכשרה	טכנולוגית.	דוח	של	מכון	
בהרצליה	 הבינתחומי	 המרכז	 של	 כלכלית	 למדיניות	 אהרון	
צופה	כי	שיעור	המועסקים	בענף	הולך	לצמוח	בעשור	הקרוב	

לשיעור	של	בין	15%-1411.5%. 

המגיעים	 דומים	 לנתונים	 המצטרפים	 לעיל	 הנתונים	 לאור	
מארה"ב	ואירופה15,	נרצה	לבחון	מה	הן	המיומנויות	הנדרשות	
את	 ולהבטיח	 ההייטק	 בענף	 להשתלב	 מנת	 על	 מעובדים	

השתלבותם	בעולם	העבודה	העתידי.	

מתמקדת	 בדרך-כלל	 אשר	 הפורמלית	 ההכשרה	 לצד	
למגזר	 כיום	 משתייכים	 הייטק	 עובדי	 	,STEM במקצועות	
כ-60%  	PIAAC במבחן	 הישראלית.	 בכלכלה	 ביותר	 המיומן	
מהעובדים	בהיי-טק	משתייכים	לחמישון	המיומנות	העליון,	
כ-22%	לחמישון	הרביעי	ורק	כ-11%	לחמישון	האמצעי.	כמו	
בסקר	 הענפים	 שאר	 לבין	 ההייטק	 עובדי	 בין	 בהשוואה	 כן,	
המיומנות,	נמצא	שבעוד	רמת	המיומנות	של	עובדי	ההייטק	
בישראל,	זהה	לזאת	של	עמיתיהם	במדינות	אחרות,	עובדים	
בענפי	משק	אחרים	רחוקים	כמעט	סטיית	תקן	שלמה	ברמת	
המיומנות	הנמוכה	בהרבה.	ענף	ההייטק	הופך	להיות	מבודל	
הן	 ומאופיין	 הרחב	 הישראלי	 העבודה	 משוק	 ויותר	 יותר	
במיומנות	גבוהה	והן	בדרגות	שכר	גבוהות	במיוחד	–	ממוצע	

שכר	של	פי	כפול	משאר	עובדי	המשק	16.

בחיבור	כלל	הנתונים	מצטיירת	תמונה	בה	יש	מחסור	הולך	
וגובר	בכוח	אדם	משכיל	ומיומן	לענף	ההייטק	אשר	מתוגמל	
מיומנות	 בעלי	 צעירים	 מספיק	 אין	 ומאידך,	 גבוה,	 בשכר	
זה.	 צומח	 בענף	 חלק	 לקחת	 מנת	 על	 מתאימים	 והשכלה	
אולם,	למרות	הענף	ההולך	ומתפתח	ורמות	השכר	הגבוהות,	
שיעור	התעסוקה	בענף	נותר	ללא	שינוי	זה	למעלה	מעשור.	
מחקר	של	מכון	טאוב	בהובלת	ד"ר	גלעד	ברנד	שם	דגש	על	
כך	שהמפתח	להגדלת	היקף	המועסקים	בענף	ההייטק	הינו	

1

 Ananiadou& Claro,	2014 .11
12.	הרשות	לחדשנות,	חדשנות	בישראל	תמונת	מצב	2018-2019

 Shitufim, From early learning to workforce,	2015.	13
14.	מכון	אהרון,	האם	מגזר	ההייטק	יכול	למשוך	את	הכלכלה	הישראלית?	2019

15.	הפרלמנט	האירופי,	עתיד	העבודה:	הדיגיטציה	של	שוק	העבודה	האמריקאי,	תרגום	מאנגלית:	רותי	סיני,	מרץ	2016
16.	דוח	מצב	המדינה,	מרכז	טאוב,	2018
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 )STEM שימת	דגש	על	השכלה	פורמלית	בתחום	)מקצועות	
לחדד	 מנת	 על	 מתקדמות.	 מיומנויות	 בהקניית	 מיקוד	 לצד	
את	הנקודה,	לפי	הנתונים,	השכלה	פורמלית	ללא	מיומנויות	
מתאימות	אין	בה	כשלעצמה	מספיק	על	מנת	להשתלב	בענף	
מיומנויות	 עם	 אך	 מתאימה	 השכלה	 עם	 שישתלב	 מי	 וכן,	
נמוכות	צפוי	לדרגות	שכר	נמוכות	מאלה	שמקובלים	בענף	17. 

כפי	 	- קיימות  למשרות  ודיגיטציה  טכנולוגיה  של  כניסה 
רבים	 לעיל,	 התעסוקה	 בעולם	 מגמות	 בסקירת	 שראינו	
הולכות	 מיוחדות	 מיומנויות	 דורשות	 אינן	 אשר	 מהעבודות	
לחוות	תנופה	של	מחשוב	בעתיד	הקרוב.	לכן,	יותר	עובדים	
לצד	 דיגיטליים	 או	 טכנולוגיים	 וכישורים	 למיומנויות	 ידרשו	

מיומנויות	אישיות	ואופני	חשיבה	שונים.	

נוכל	להסתכל	על	המגמה	הזאת	בשתי	צורות	הסתכלות.	

מעובד	 היום	 הנדרשות	 המיומנויות	 את	 תבחן	 אחת	 גישה	
בענף	ההייטק	ותניח	כי	מרבית	מהמיומנויות	הנדרשות	לענף	
 ICT זה	או	לכל	הפחות	אוריינות	דיגיטלית	גבוהה	ומיומנות	
בכלל	הענפים.	 העובדים	העתידיים	 בקרב	 גם	 נדרשים	 יהיו	
לבודד	 יכולים	 אנחנו	 כיום	 בעוד	 כי	 אומרת	 זאת	 הסתכלות	
את	ענף	ההייטק	כענף	נפרד,	הרי	שבעולם	העבודה	העתידי	
טכנולוגיים-ענפים	 וענפים	 הייטק-לואוטק	 של	 הדיכוטומיה	
אחרים	לא	תהיה	חד-משמעית.	במילים	אחרות,	תהיה	זליגה	
בין	ענפים	ואף	הגדרות	ענפיות	שונות,	כך	שההפרדה	תהיה	

הרבה	פחות	מוחלטת.	

הייטק"	 "מיומנויות	 של	 כניסה	 להתקיים	 עשויה	 כן	 על	
למשרות	שלא	היו	כאלה	בעבר	זאת	בשל	הדיגיטציה	הגבוהה	
הזאת	 המהפכה	 את	 ומתפתחת,	 שהולכת	 והטכנולוגיה	
המהפכה	 הרביעית".	 התעשייתית	 "המהפכה	 לכנות	 נוהגים	
הזאת	תדרוש	מהעובדים	בכלל	הענפים	מיומנויות	שבחלק	
מהענפים	לא	היו	הכרחיות	בעבר.	כך	לדוגמא,	לפי	דוח	של	
משרד	העבודה	והרווחה	יש	ירידה	בביקוש	לעובדים	בתחום	
של	חרטים	וכרסמים	לצד	עליה	בביקוש	לתחום	של	עיבוד	
שבבים	ממוחשב	18.	שוק	ההייטק	הוא	סנונית	של	ידע	לגבי	
רמת	המיומנות	שתדרש	מהעובדים	בכלל	המקצועות	בעולם	

העבודה	העתידי.

בשיפור	 צורך	 יהיה	 כי	 להניח	 יכולה	 יותר	 שמרנית	 גישה	
לאור	 במיוחד	 מיומנויות,	 של	 רחב	 במגוון	 כללי	 מיומנויות	

המיומנויות	הנמוכה	כבר	היום	בקרב	עובדים	בישראל,	אך	עם	
זאת	ענף	ההייטק	איננו	מתפקד	כמקרה	בוחן	למיומנויות	אלה.

בין	כך	ובין	כך,	יש	צורך	לבחון	מגמה	זאת	ובהתאם	להשקיע	
בכיוונים	שונים	על	מנת	להביא	את	העובדים	במשק	הישראלי	

למצב	בו	יהיו	מוכנים	לרמת	הכשירות	לה	ידרשו.

שינויים בצורות העסקה וסביבת עבודה	-	מגמות	של	שינויים	
באופן	התעסוקה	)פרילנסרים,	עבודה	אצל	מספר	מעסקים	
במקביל(	או	סביבות	עבודה	משתנות	)עבודה	מהבית,	מתחמי	
הנוכחית	של	 עבודה	משותפים(,	מערערות	את	ההסתכלות	
מרבית	העובדים	במשק	על	מקום	העבודה	שלהם.	הביטחון	
	– ניהול	הזמן	והמשימות	והתקשורת	הארגונית	 התעסוקתי,	
של	 וגוברת	 ההולכת	 כניסתם	 עם	 להשתנות	 עתידים	 כולם	

מודלי	העבודה	החדשים.	

השינויים	הללו,	מצד	אחד	ידרשו	מהעובד	גמישות,	חדשנות	
והמצאתיות	ויכולות	בינאישיות	גבוהות	ומצד	שני,	אוריינות	
דיגיטלית,	מידע	ומדיה	הן	על	מנת	לנהל	את	עצמו	בסביבה	
מרובת	משימות	והן	על	מנת	לשמור	על	ערוץ	תקשורת	רציף	

ופתוח	עם	ממשקי	העבודה	השונים.	

כיום	קיימות	מספר	רב	של	פלטפורמות	תקשורת	המאפשרות	
חיבור	מרחוק	של	עובדים	בתצורות	עבודה	שונות	והנמצאים	
בסביבות	עבודה	מגוונות	)לדוגמא,	UBER	או	FIVERR(.	לפי	
הדיגיטלית	 שהתקשורת	 ככל	 האירופי,	 הפרלמנט	 של	 דוח	
את	 מגדילה	 שהיא	 בכך	 בעבודה	 עומק	 שינויי	 מחוללת	
הקיטוע	)פרגמנטציה(,	היא	מגדילה	את	הפריון	והתגמול	של	
עובדים	ברמת	מיומנות	גבוהה	-	ובו	בזמן	מקטינה	את	העלות	
קיימת	סבירות	 לפיכך	 נמוכות.	 מיומנויות	 בעלי	 עובדים	 של	
שהכלכלה	 ככל	 הקצר	 בתווך	 שוויון	 באי	 לגידול	 גבוהה	
ובמלים	 זו.	 חדשה	 למציאות	 עצמה	 מתאימה	 הגלובלית	
עובדים	 עם	 מיטיבים	 גמישים	 יותר	 עבודה	 הסדרי	 אחרות,	
הקרוב	 בתווך	 לפגוע	 ועלולים	 גבוהה	 כישורים	 רמת	 בעלי	
באלה	שמידת	הכישורים	שלהם	פחותה	19.	לכן,	חשוב	לאור	
האמור	ולאור	המגמה	הכללית,	להשקיע	בהעלאת	המיומנות	
של	העובדים	העתידיים	על	מנת	להבטיח	שכר	עבודה	גבוהה	

ותעסוקה	איכותית.

2
3

17		דוח	מצב	המדינה,	מרכז	טאוב,	2018
18	שוק	העבודה	בישראל,	תמונת	מצב	ופעילות	זרוע	העבודה,	משרד	העבודה,	הרווחה	והשירותים	החברתיים,	יולי	2019

19	הפרלמנט	האירופי,	עתיד	העבודה:	הדיגיטציה	של	שוק	העבודה	האמריקאי,	תרגום	מאנגלית:	רותי	סיני,	מרץ	2016
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למידה לאורך החיים )LLL(	–	אי	הודאות	התעסוקתית	של	
העובד	בעולם	העבודה	החדש,	כניסה	מואצת	של	טכנולוגיות	
ושינויים	תכופים	באופי	העבודה,	התמחות	במספר	 חדשות	
העבודה	 בעולם	 מהעובד	 מצריכים	 ועוד	 תחומים	 של	 רב	
למידה	 יכולות	 לצד	 ומהיר(	 )גמיש	 אג'ילי	 להיות	 העתידי	

גבוהות,	גישה	לעדכון	וניהול	ידע.	

לפני	 השכלה	 ברכישת	 שתומכת	 הגישה	 רווחה	 בעבר	 אם	
הכניסה	לשוק	העבודה	ובאופן	חד־פעמי,	הרי	שכיום	הגישה	

תומכת	בלמידתן	של	מיומנויות	ועדכונן	לאורך	החיים.	

השינויים	התכופים	באופי	וסביבת	העבודה	מצריכה	מהעובד	
מעודכנים	 שלו	 והמיומנות	 הכישורים	 הידע,	 כי	 להקפיד	
ורלוונטיים.	מעבר	לתודעה	של	העובדים	שצריכה	להשתנות,	
יש	להקנות	לעובדים	גם	מיומנויות	של	למידה	עצמית	וכלי	
רחבות	 למידה	 לקהילות	 חיבור	 גם	 כמו	 מתקדמים	 למידה	
ודיגיטליות	על	מנת	להיות	מחובר	תכופות	לעדכונים.	מדובר	

בראש	ובראשונה	בשינוי	תרבות	העבודה	בישראל.

מסקר	שערך	ה-	WEF	בקרב	300	מנהלי	משאבי	אנוש,	המייצגים	
העיקרי	שהם	 הצורך	 כי	 עולה,	 העולם,	 ברחבי	 עובדים	 מיליוני	
העלו	בהיבטי	ההון	האנושי	ב-4	השנים	הקרובות	הוא	השקעה	

בהכשרה	מחודשת	של	העובדים	הקיימים	20.

למידה	לאורך	החיים	מעלה	את	חוסנו	של	העובד	אל	מול	שינויים	
באופי	וסביבת	העבודה	וכן	סכנת	פיטורין	או	איבוד	עבודה	וכן	

מעלה	את	הפריון	ובהתאם	את	התפוקה	והשכר	של	העובד.

4

20	משרד	העבודה,	הרווחה	והשירותים	החברתיים,	שוק	העבודה	בישראל,	תמונת	מצב	ופעילות	זרוע	העבודה,	יולי	2019



18 

התאמת מערכת החינוך 
למאה ה-21

ד"ר אלי אייזנברג ועומר זליבנסקי | המכון הישראלי לדמוקרטיה
פרק ראשון מתוך דוח המחקר המלא
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כישורי המאה ה– 21
החינוך	 מערכת	 צריכה	 כישורים	 מערך	 איזה	 לקבוע	 כדי	
להנחיל	לתלמידיה	ראוי	תחילה	להבין	את	הצרכים	העכשוויים	

והעתידיים	של	שוק	העבודה	והחברה.

ואכן,	 חינוך.	 ואנשי	 חוקרים	 של	 מרכזי	 אתגר	 היא	 כזאת	 הבנה	
מחקר	ענף	עוסק	בניסיון	למפות	את	כישורי	המאה	ה־	21 .

של	 בבחינה	 מתמקד	 	21 ה־	 המאה	 בכישורי	 העוסק	 המחקר	
היום	 עד	 כישורים	ששימשו	 להתאים	 כדי	 הנדרשות	 התמורות	
ושל	כישורים	חדשים	אשר	נעשו	 והעתידיים,	 לצרכים	הנוכחיים	

2 .)Dede, 2010(	החינוך	במערכת	מוקנים	ואינם	21	ה־	במאה	חיוניים

המשימה	הראשונה	העומדת	לפני	מי	שמבקשים	להציג	למקבלי	
לצורכי	 החינוך	 מערכת	 התאמת	 שעניינה	 מדיניות	 ההחלטות	
ההווה	והעתיד	היא	להבהיר	את	שדה	השיח,	כלומר	את	המושגים	
המחקרים	 שממצאי	 נמצא	 המחר.	 כישורי	 לתיאור	 המשמשים	
באשר	 הסכמה	 בהם	 שוררת	 שלא	 משום	 בעייתיים,	 הקיימים	
לעיתים	מחקרים	 כך,	 נוסף	על	 להגדרת	הכישורים	הנדרשים.3	
שונים	מתמקדים	במאפיינים	שונים	של	אותם	כישורים,	כך	שאף	
שונה	 מייצג	 שהוא	 התוכן	 זהה,	 בו	 דנים	 שהם	 הכישור	 שֵשׁם	
זו	—	של	אנשים	שמשתמשים	 במידה	כזאת	או	אחרת.	תופעה	
באותם	מושגים	כדי	לדבר	על	דברים	שונים	—	כונתה	"מגדל	בבל	
הפוך".	נטען	שבגלל	חוסר	הבהירות	הזה	רפורמות	רבות	ברחבי	
מערכות	 את	 להתאים	 בבואן	 מנוגדים	 בכיוונים	 פעלו	 העולם	

החינוך	לצורכי	המאה	ה־	21	)שם(.

מסגרת	 לסרטט	 אפוא	 תהיה	 זה	 במחקר	 הראשונה	 משימתנו	
מושגית	משותפת	המבוססת	על	סקירת	ספרות	מקיפה.

הגדרת כישורי המאה ה – 21

במאה	 הדרוש	 הכישורים	 מערך	 את	 להתוות	 מבקשים	 כאשר	
יכולות	שנחשבות	 בין	 21	מתבססים	בדרך	כלל	על	הבחנה	 ה־	
ייחודיות	לבני	אדם,	או	שסביר	שלבני	אדם	יש	יתרון	יחסי	ניכר	
בשימוש	בהן,	ובין	פעולות	שסביר	שמחשבים	או	מכונות	אחרות	
יוכלו	לבצע	באופן	מספק.	לאורך	כל	המאה	ה־	20	הלכו	והתרבו	
בבד,	 בד	 חזרתיות.	 שאינן	 פעולות	 ביצוע	 הדורשות	 המשרות	
את	המשרות	הדורשות	פעולות	חזרתיות	החלו	למלא	מכונות.	

משרות	אלו	נעשו	לא	רלוונטיות	לבני	אדם	או	שמי	שעסקו	בהן	
לסביבה	הטכנולוגית	החדשה	 צריכים	להתאים	את	עצמם	 היו	
 )Autor, Levy and Murnane, 2003( שונה  כישורים	 מערכת	 ולפתח	
)Jaimovich and Siu, 2012( להתעצם.	 צפויה	 זו	 מגמה	 כי	 נראה	
מחקרים	רבים	מצביעים	על	כישורים	מסוימים	שחיוניים	לצורכי	

המאה	ה־	21.

21	על	 במחקר	זה	אנו	מבקשים	להגדיר	את	כישורי	המאה	ה־	
כישור.	 כל	 נחיצותו	של	 סמך	מידת	הקונצנזוס	המחקרי	בדבר	
לצורך	כך	נתבסס	על	מטה־אנליזה	רחבה	של	מחקרים	שערכו	

.)van Laar et al., 2017( ועמיתיה	לאר	ואן	אסתר

75	מאמרים	וספרים	אקדמיים	 המטה־אנליזה	כללה	ניתוח	של	
שנכתבו	בשנים	2000	–	2016	וביקשו	לאפיין	ולהגדיר	כישורים	
החיוניים	במאה	ה־	21	.	עבודתם	של	ואן	לאר	ועמיתיה	מאפשרת	
פי	מידת	הקונצנזוס	בספרות	 12	כישורים	מרכזיים	על	 למנות	
מספר	 את	 מציינים	 בסוגריים	 )המספרים	 נחיצותם	 בדבר	

המחקרים	שעסקו	בכל	כישור(:

•	ניהול	מידע	)31(

•	חשיבה	ביקורתית	)30(

•	יצירתיות	וחדשנות	)29(

•	יכולת	פתרון	בעיות	)24(

•	שיתוף	פעולה	)24(

•	תקשורת	)22(

•	כישורים	טכניים־דיגיטליים	)18(

•	הכוונה	עצמית	)16(

•	למידה	לאורך	החיים	)10(

•	מודעות	אתית	)9(

•	מודעות	תרבותית	)9(

•	גמישות	)8(

בפגישות	שקיימנו	עם	חוקרי	חינוך	ישראלים	העוסקים	בחקר	
כישורי	המאה	ה־	21	קיבלנו	אישוש	שרשימה	זו	משקפת	גם	את	

הכישורים	הנדרשים	במשק	ובחברה	בישראל.

2.		נדגיש	שאין	פירוש	הדבר	שיש	לזנוח	כישורים	ותיקים	וחיוניים	שמוקנים	לתלמידים,	אלא	רק	שיש	לבחון	אילו	מהם	עדיין	רלוונטיים	גם	במאה	ה–	21	ואילו	מהם	דורשים	התאמה	או	חדלו	
)Dede,	2010(	.הזמן	בחלוף	רלוונטיים	להיות

3.	יתר	על	כן,	נטען	שהגדרת	כישורי	המאה	ה–	21	לוקה	בחסר,	משום	שהקשרים	בין	הקניית	הכישורים	לתפוקות	העתידיות	של	בוגרי	מערכת	החינוך	אינם	מבוססים	דיים	מבחינה	מחקרית	
)National Research Council,	2012(	.ראו
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1(.	נציין	כי	יש	נקודות	השקה	בין	 על	פי	התפיסה	המקובלת,	כל	כישור	מורכב	מידע,	ממיומנויות	ומערכים	)ליתר	פירוט	ראו	נספח	
יכולות,	כפי	שנעָשׂה	 יחד	כמה	 זו	צירפנו	 יכולות	בא	לידי	ביטוי	בכמה	כישורים.	לפיכך	בסקירה	 ולעיתים	סוג	מסוים	של	 הכישורים	
במחקרים	אחרים.	כך	למשל,	היכולת	לחשיבה	ביקורתית	צורפה	ליכולת	לפתור	בעיות,	שיתוף	פעולה	בצוות	צורף	לתקשורת,	והכוונה	

עצמית	צורפה	לכישורי	למידה	לאורך	החיים	ולגמישות.

)ICT( ניהול מידע — אוריינות מידע ואוריינות טכנולוגיות מידע ותקשורת

העידן	המודרני	מאופיין	כ"עידן	המידע",	ולכן	הכישור	שעל	פי	רוב	המחקרים	חיוני	לצורכי	המאה	ה־	21	הוא	היכולת	לנהל	מידע,	מה	
.)ICT literacy(	"ותקשורת	מידע	טכנולוגיות	ו"אוריינות		)information literacy(	"מידע	"אוריינות	להגדיר	שניתן

אוריינות	מידע	נדרשת	משום	שבעידן	המודרני	הפך	הציבור	מצרכן	פסיבי	ומוגבל	של	מידע	לצרכן	אקטיבי	שלו.	יש	לו	היכולת	להשתמש	
במאגרי	מידע	עצומים	הזמינים	באינטרנט	ולנתח	ולארגן	מידע	זה	באופן	שיטתי	כך	שיהיה	נוח	לשליפה	ועיבוד.	כדי	לסנן	מידע	על	
מידע ניהול	 של	 גבוהה	 רמה	 נדרשת	 אתיים,	 שיקולים	 בסיס	 ועל	 מקורותיו	 ושל	 שלו	 האמינות	 מידת	 שלו,	 הרלוונטיות	 מידת	  סמך	

.)Binkley et al., 2012(

בעידן	המודרני	ניהול	מידע	אינו	מתבטא	רק	ביכולת	לחפש	ולעבד	טקסטים,	אלא	גם	ביכולת	לטפל	בסוגי	מידע	מגוונים:	להשיג	נתונים	
כמותיים	ולהציגם	באופן	אינפורמטיבי;	לשאוב	מידע	מרשתות	חברתיות	וללמוד	ממנו,	למשל,	על	עמדות	מגוונות	של	אנשים;	להשיג	

4	אפשר	כמובן	למיין	את	כישורי	המאה	ה–	21	בכמה	אופנים.	למשל,	בפרויקט	—	P21 Partnership for 21st Century	מוינו	הכישורים	לכישורי	לימוד,	כישורים	מבוססי	ידע	ואוריינות	וכישורי	
חיים.	לעומת	זאת	בפרויקט	Assessment and Teaching of 21st Century Skills	—	ATC21S	מוינו	הכישורים	לדרכי	חשיבה,	דרכי	עבודה,	כלים	לעבודה	וכישורי	חיים.

19פרק 1 | כישורי המאה ה–21

לוח 1
כישורי המאה ה–21

כישורי חייםכישורים טכנולוגייםכישורי חשיבה עמוקה

שיתוף פעולה ניהול מידעחשיבה ביקורתית 

תקשורת כישורים טכניים–דיגיטליים יצירתיות וחדשנות 

הכוונה עצמית פתרון בעיות 

למידה לאורך החיים

מודעות אתית

מודעות תרבותית

גמישות

על פי התפיסה המקובלת, כל כישור מורכב מידע, ממיומנויות ומערכים )ליתר 

פירוט ראו נספח 1(. נציין כי יש נקודות השקה בין הכישורים ולעיתים סוג מסוים 

כמה  יחד  צירפנו  זו  בסקירה  לפיכך  כישורים.  בכמה  ביטוי  לידי  בא  יכולות  של 

ביקורתית  היכולת לחשיבה  כך למשל,  כפי שנעָשׂה במחקרים אחרים.  יכולות, 

והכוונה  לתקשורת,  צורף  בצוות  פעולה  שיתוף  בעיות,  לפתור  ליכולת  צורפה 

עצמית צורפה לכישורי למידה לאורך החיים ולגמישות.

 ניהול מידע — אוריינות מידע ואוריינות טכנולוגיות מידע 
 )ICT( ותקשורת

העידן המודרני מאופיין כ"עידן המידע", ולכן הכישור שעל פי רוב המחקרים חיוני 

לצורכי המאה ה־21 הוא היכולת לנהל מידע, מה שניתן להגדיר "אוריינות מידע" 

 .)ICT literacy( "ו"אוריינות טכנולוגיות מידע ותקשורת )information literacy(

אוריינות מידע נדרשת משום שבעידן המודרני הפך הציבור מצרכן פסיבי ומוגבל 

של מידע לצרכן אקטיבי שלו. יש לו היכולת להשתמש במאגרי מידע עצומים 

הזמינים באינטרנט ולנתח ולארגן מידע זה באופן שיטתי כך שיהיה נוח לשליפה 

שלו  האמינות  מידת  שלו,  הרלוונטיות  מידת  סמך  על  מידע  לסנן  כדי  ועיבוד. 

אפשר	לחלק	את	כישורי	המאה	ה־	21	לשלושה	סוגים:	4

כישורים	שמחייבים	חשיבה	עמוקה	שבהם	לבני	אדם	יש	יתרון	יחסי	על	מכונות.. 1

כישורים	שקשורים	להתמצאות	בטכנולוגיות	חדישות	—	נחוצים	במיוחד	בסביבה	דיגיטלית	ובסביבה	שמתבססת	על	טכנולוגיות	. 2
מידע,	שנעשו	מרכזיות	בעולם	שמחוץ	לכותלי	בית	הספר.

כישורי	חיים	רכים	)רגשיים	וחברתיים(	—	נדרשים	לצורך	התנהלות	אישית	ובין־אישית	בעולם	משתנה	)ראו	לוח	1(.. 3

לוח	1	כישורי	המאה	ה–21
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ועוד.	 בהם;	 השימוש	 אופן	 ועל	 דיגיטליים	 יישומים	 על	 מידע	
מכמה	 המתקבל	 מידע	 לארגן	 יכולת	 דורש	 זה	 כישור	 בהתאם,	
יישומים	 לאתר	 יכולת	 מידע;	 מקורות	 ולהצליב	 נתונים	 מסדי	
את	 לנצל	 ויכולת	 תועלת;	 מהם	 ולהפיק	 חדישים	 טכנולוגיים	
רלוונטיים	 ולגופים	 לאנשים	 אמצעית	 והבלתי	 הישירה	 הגישה	
באמצעות	האינטרנט.	על	כן	הספרות	מדגישה	את	הצורך	באוריינות	

.)Trilling and Fadel, 2009(	ותקשורת	מידע	בטכנולוגיות

מידע	 בטכנולוגיות	 האוריינות	 פרקטיים	 כישורים	 על	 נוסף	
ותקשורת	דורשת	גם	הבנה	חברתית	וגישה	אתית	ראויה	ההולמות	
את	עידן	המידע.	כך	למשל	נדרשת	הבנה	של	ההיבטים	האתיים	
של	 ההשלכות	 זה	 בכלל	 	— בטכנולוגיה	 הקשורים	 והחוקיים	
איסוף	והפצה	של	סוגי	מידע	בהתאם	למידת	הרגישות	שלהם	
ומודעות	לסיכונים	הנובעים	מהמדיום	הדיגיטלי	ומתקשורת	עם	

זרים	)שם(.5

חשיבה ביקורתית ויכולת פתרון בעיות

הוא	 	21 ה־	 המאה	 לצורכי	 במיוחד	 חיוני	 שנחשב	 נוסף	 כישור	
בעיות,	 ולפתור	 ושיטתית	 ביקורתית	 חשיבה	 לחשוב	 היכולת	

בייחוד	בסביבות	של	אי־ודאות.

המקובלת	 ההגדרה	 אבל	 רבות,	 הגדרות	 ביקורתית	 לחשיבה	
הלפרן,	 לדברי	 	.)Halpern, 1999( הלפרן	 דיאן	 של	 היא	 בספרות	
"חשיבה	ביקורתית	מתבטאת	בשימוש	בכישורים	ובאסטרטגיות	
זה	 כישור	 רצויה.	 תוצאה	 לקבל	 ההסתברות	 את	 שמגדילים	
חשיבה	 מטרה.	 ומוכוונת	 מושכלת	 שיטתית,	 בחשיבה	 מתבטא	
בחישוב	 מסקנות,	 בגיבוש	 בעיות,	 בפתרון	 קשורה	 כזאת	
במיומנויות	 פעיל	 שימוש	 מתוך	 החלטות	 ובקבלת	 הסתברויות	

הרלוונטיות	באופן	ספציפי	לתחום	הנידון"	)שם:	69(. 6

קוגניטיביות־אנליטיות	 ביכולות	 מתבטאת	 ביקורתית	 חשיבה	
לעמוד	 במטרה	 וגישות	 טענות	 של	 שיטתי	 לניתוח	 הנדרשות	
על	מידת	תקפותן.	חשיבה	ביקורתית	דורשת	גם	גישה	ספקנית	
והגישות	 הטענות	 את	 לבחון	 כדי	 משאבים	 להקדיש	 ונכונות	
בפרטים	 ולהתעמק	 שבבסיסן	 היסוד	 הנחות	 ואת	 המוצגות	

.)Cottrell, 2011( בהן	הקשורות	ובראיות

במידה	 הן	 ביקורתית	 וגישה	 אנליטיות	 שיכולות	 נראה	 אומנם	
גם	 נגזרות	 הן	 רבה	מאפיינים	אישיותיים	אינדיווידואליים,	אבל	
סטלה	 למשל,	 כך	 רוכש.	 שהאדם	 ומניסיון	 הכלים	 ממערכת	

במציאת	 ואימון	 לוגיקה	 של	 כללים	 שלימוד	 טוענת	 קוטרל	
הנטייה	 את	 להגביר	 צפויים	 שונים	 מסוגים	 בטענות	 כשלים	
לחשיבה	ביקורתית	)שם(.	יתר	על	כן,	מערכות	שונות	מאופיינות	
ברמות	שונות	של	פתיחות	למחלוקות	ולגישות	המבקשות	לבחון	
שמערכות	 חיוני	 	21 ה־	 במאה	 כן	 על	 הקונצנזוס.	 את	 ולערער	
על	 ערעור	 ואף	 שיטתית	 בחינה	 פתוח,	 שיח	 יעודדו	 החינוך	
מוסכמות )Halpern, 2013(.	כישור	זה	משיק	במידה	רבה	לכישורי	
הגמישות	וההכוונה	העצמית	שיידונו	בהרחבה	בהמשך	הדברים.

יצירתיות וחדשנות

במאה	ה־	21	מכונות	מבצעות	מגוון	רחב	של	פעולות	חזרתיות	
צפויה	 זו	 מגמה	 שיטתי,	 באופן	 לאפיין	 שניתן	 פעולות	 או	
בני	 של	 והמוחלט	 היחסי	 שיתרונם	 נראה	 כן	 על	 להתעצם.	
האדם	טמון	ביצירתיות	ובחדשנות.	יתר	על	כן,	בעידן	המודרני,	
מידה	 בקנה	 חדשניים	 רעיונות	 ולהפיץ	 לשכפל	 המאפשר	
תקדים חסרת	 היא	 ומקוריות	 יצירתיות	 על	 התשואה	  גדול,	

.)Brynjolfsson and McAfee, 2014(

רוברט	 החוקרים	 של	 היא	 ליצירתיות	 המקובלת	 ההגדרה	
)Sternberg and Lubart, 1999(.	לשיטתם,	 וטוד	לוברט	 סטרנברג	
חדישים	 גם	 שהם	 תוצרים	 לייצר	 "היכולת	 היא	 יצירתיות	
)כלומר	מקוריים,	בלתי	צפויים(	וגם	נדרשים	)כלומר	שימושיים,	

מתאימים	לדרישות	ולחסמים	בשטח("	)שם:	3(.

שמתבטאת	 ליזמות,	 רבה	 במידה	 משיקות	 וחדשנות	 יצירתיות	
חדשנות	 באמצעות	 ערך	 ליצירת	 הזדמנויות	 לזהות	 ביכולת	
 Fayolle and( ולפתח	מיזמים	שיביאו	את	היצירתיות	לידי	ביטוי	
לאפשר	 אפוא	 צפויים	 יזמות	 של	 ואימון	 לימוד	 	.)Gailly, 2008
על	 חדשניים.	 תוצרים	 הפועל	 אל	 להוציא	 יצירתיים	 לאנשים	
חיונית	במיוחד	בשוק	 ליכולת	 נדגיש	שיזמות	נחשבת	 זה	 רקע	

.)Lackéus, 2015( 21	ה־	המאה	של	העבודה

לפי	פלוקר,	בג'טו	ודאו	)Plucker, Beghetto, and Dow, 2004(, על	מנת	
לאפשר	יצירתיות	וחדשנות	יש	לשלב	בין	גישות	ויכולות	אישיות	
של	הפרט,	הבניה	של	תהליך	עבודה	שמאפשר	ליצירתיות	לבוא	
לידי	ביטוי,	וסביבה	שתומכת	בחדשנות	ומאפשרת	התנסויות	לא	

סטנדרטיות	וכישלונות.

5	היבט	זה	יידון	בהרחבה	להלן,	בסעיף	שעניינו	מודעות	אתית,	חברתית	וחוקית.
6	במקום	שלא	צוין	אחרת,	התרגום	שלנו.
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שיתוף פעולה ותקשורת

פעולה	 בשיתוף	 הצורך	 את	 מדגיש	 המודרני	 העבודה	 שוק	
מורכבות.	 מטלות	 עם	 בהתמודדות	 הדרושים	 צוות	 ובעבודת	
אינטראקציה	 כלל	 בדרך	 חייב	 אפקטיבי	 פעולה	 שיתוף	 בעבר,	

ישירה	בין	אנשים	שנוכחים	פיזית	באותו	מקום.	היום,	לעומת

כלי	 של	 הרחבה	 והתפוצה	 הגלובליזציה	 בזכות	 זאת,	
לשיתוף	 הזדמנויות	 שפע	 יש	 דיגיטליים,	 תקשורת	
מרוחקים במקומות	 שנמצאים	 אנשים	 בין	  פעולה	

.)Friedman 2005; Plucker, Kennedy, and Dilley, 2015(

עבודה	קבוצתית	יעילה	מחייבת	פיתוח	של	יכולות	קוגניטיביות	
יכולות	 כוללות	 הקוגניטיביות	 היכולות	 חברתיות.	 יכולות	 ושל	
הכרחית	 נעשית	 זרות	 בשפות	 שליטה	 שכן	 גבוהות,	 שפתיות	
יותר	ויותר	)בעיקר	השליטה	באנגלית(;	יכולת	לנהל	פרויקטים;	
על	 המבוסס	 אינטגרטיבי	 ולימוד	 משימות;	 של	 יעילה	 חלוקה	
הקיימים	 הקוגניטיביים	 המשאבים	 ושל	 הידע	 של	 מרבי	 ניצול	
תקשורתיות	 יכולות	 כוללות	 החברתיות	 היכולות	 בקבוצה.	
יכולת	 פעילה;	 גישה	 ורבליות;	 דווקא	 לאו	 שונים,	 מסוגים	
של	 רחבה	 ראייה	 הקבוצתית;	 העבודה	 במסגרת	 עצמי	 לביטוי	
תקינה חברתית	 התנהלות	 מהי	 והבנה	 הקבוצתית	  העבודה	

)Plucker, Kennedy .(and Dilley, 2015; Griffin and Care, 2014(

כישורים טכניים–דיגיטליים

צריכה	 טכניים	 כישורים	 אילו	 בשאלה	 חלוקה	 המחקר	 ספרות	
גיסא,	 .	מחד	 	21 ה־	 מערכת	החינוך	להקנות	לתלמידיה	במאה	
עקב	השינויים	המהירים	בשוק	העבודה	ובהסדרים	החברתיים	
להיות	 צריכים	 האלה	 שהכישורים	 מדגישים	 רבים	 חוקרים	
כלליים	ככל	האפשר.	לדבריהם,	אין	להקנות	כישורים	הנסמכים

 Griffin and  ; למשל	 )ראו	 מסוימות	 קיימות	 טכנולוגיות	 על	
גיסא,	 2014 World Economic Forum, 2016: 19-26	Care,(.	מאידך	
חוקרים	אחרים	מראים	שכישורים	טכניים־דיגיטליים	מסוימים,	
הכרחיים,	 ונעשים	 הולכים	 אינטרנט,	 ביישומי	 שליטה	 כגון	
במיוחד	 קשה	 שיהיה	 פער	 להוליד	 צפוי	 בהם	 שליטה	 וחוסר	
טכניים־ כישורים	 רכישת	 חוקרים,	 לדברי	 בבגרות.	 עליו	 לגשר	
לרכישת	 מקבילה	 צעיר	 מגיל	 ותרגולם	 מסוימים	 דיגיטליים	
מאפשרת	 צעיר	 בגיל	 אלו	 כישורים	 רכישת	 ולכן	 אם,	 שפת	
בגיל	מבוגר	 רכישתם	 לעומת	 ומוצלח	 קל	 אינטואיטיבי	  שימוש	

)digital native ; ראו Prensky, 2001(.	יתר	על	כן,	אוריינות	טכנית	
למשל	 בהמשך,	 נוספים	 טכניים	 כישורים	 רכישת	 על	 מקילה	

שפת	תכנות	חדשה	אצל	מי	ששולט	בשפה	מסוימת	)שם(.

הדרושים	 טכניים	 כישורים	 של	 רחב	 במנעד	 עוסקת	 הספרות	
בעידן	הדיגיטלי	—	החל	בשליטה	בדפדפן	אינטרנט,	או	הורדה,	
שמירה	והעלאה	של	סוגי	מידע	באינטרנט,	וכלה	בשימוש	מיומן	
בכלים	דיגיטליים	מתקדמים,	כשבתווך	ישנם	כמובן	עוד	כישורים	
רבים )van Deursen, Helsper, and Eynon, 2016(.	בקרב	מי	שגדלים	
בסביבה	דיגיטלית	רכישת	חלק	ניכר	מהכישורים	האלה	טבעית	
אחרים	 כישורים	 זאת,	 לעומת	 שפה.7	 רכישת	 כאמור	 ומזכירה	
מסוג	זה	מחייבים	תרגול	פעיל.	לגבי	כישורים	אלו	נטען	אפוא	
בהם	 שהשליטה	 כדי	 אותם	 תקנה	 החינוך	 שמערכת	 שחיוני	

.8)Prensky, 2005( האפשר	ככל	ומלאה	אינטואיטיבית	תיעשה

הכוונה עצמית, למידה לאורך החיים וגמישות

חוקרים	רבים	מאפיינים	את	העידן	החדש	כעידן	של	אי־ודאות	
יידרשו	להתאים	 וגוברת.	מכאן	שבוגרי	מערכת	החינוך	 הולכת	
העולם	 עם	 ולהתקדם	 סתגלנים	 להיות	 נודע,	 ללא	 עצמם	 את	

)Prensky, 2012(	.המשתנה

המודרני	 העבודה	 בשוק	 תכופות	 תמורות	 מתחוללות	 עתה	 כבר	
לעומת	שוק	העבודה	המסורתי.	מחקרים	מראים,	למשל,	ששוק	
העבודה	מתגמש	בהדרגה	—	עובדים	עוברים	ממקום	עבודה	אחד	
	;)Bureau of Labor Statistics, 2017( וגובר	 הולך	 בקצב	 למשנהו	
וחוזי	עבודה	לא	סטנדרטיים,	שמאפשרים	עבודה	בכמה	משרות	
גמישות	אצל	כמה	לקוחות	או	מעסיקים,	שכיחים	מבעבר	)משה,	

.)2015

לחול,	תמורות	 צפויות	 ועוד	 היום,	 חלות	 גם	במקצועות	עצמם	
הולך	 וחלק	 טכנולוגיה	 מוטי	 ויותר	 יותר	 נעשים	 הם	 ניכרות:	
 Barber( במכונות	 עובדים	 החלפת	 עקב	 נעלם	 אף	 מהם	 וגדל	
 and Mourshed, 2007; World Economic Forum, 2016; OECD
במהלך	 לרכוש	 יידרשו	 החינוך	 מערכת	 בוגרי	 כלומר,	 	.)2017b
חייהם	כישורים	חדשים	וללמוד	מקצועות	חדשים	כדי	להוסיף	
)מדהלה־בריק,	 המודרני	 העבודה	 בשוק	 רלוונטיים	  ולהיות	

)Frey and Osborne, 2013 ;2015

מידע	 נגזרים	 החיים	 לאורך	 ולמידה	 עצמית	 הכוונה	 כישורי	
וממיומנויות	כגון	היכולת	לחפש,	לנהל	ולרכוש	תכנים	רלוונטיים	

7.	נציין	שלאוכלוסיות	חלשות	לא	תמיד	יש	גישה	לטכנולוגיה	והן	אינן	זוכות	להדרכה	מספקת	מן	הסביבה.	לכן	הן	נמצאות	בעמדת	נחיתות	גם	כשמדובר	בכישורים	שלרוב	נרכשים	באופן	
טבעי.	על	מערכת	החינוך	הציבורית	מוטלת	אפוא	האחריות	לוודא	שלכלל	האוכלוסייה	יש	גישה	לטכנולוגיה	ולעמול	על	הקניית	הכישורים	הבסיסיים	מגיל	צעיר	למי	שאינם	נחשפים	לה	די	

הצורך	במסגרת	החוץ	בית	ספרית.
8.	אפשר	לטעון	שראוי	ליצור	הקבלה	בין	לימוד	כישורים	טכניים–דיגיטליים	כגון	תכנות	ובין	לימודי	ליבה	אחרים	כגון	מתמטיקה.	בנוגע	למתמטיקה,	למשל,	יש	הסכמה	רחבה	שלימודה	בגיל	

מוקדם	מאפשר	שליטה	אינטואיטיבית,	שאינה	בהכרח	אפשרית	כשהיא	נלמדת	בגיל	מאוחר.
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והיכולת	ליישם	אסטרטגיות	לימוד	חדשות.	את	כל	אלו	מערכת	
 21 ה־	 במאה	 לעובד	 אלה,	 על	 נוסף	 להקנות.	 צריכה	 החינוך	
נדרשות	גם	גמישות	מחשבתית,	היכולת	לנקוט	יוזמה	ומודעות	

.)Uzunboylu and Hürsen, 2011(	הסביבה	לתמורות

מודעות אתית, חברתית וחוקית

החיים	בעידן	המידע	מספקים	לדור	העתיד	הזדמנויות	חדשות	
ומלהיבות.	הנגישות	הנרחבת	של	כלים	דיגיטליים	ומאגרי	מידע	
נותנת	בידיו	של	כל	אזרח	כוח	ניכר.	ואולם	לצד	הפוטנציאל	הרב	
הגלום	בחידושים	אלו	טמונות	בהם	גם	סכנות.	לקטינים,	למשל,	
ולמאגרי	 הדיגיטליים	 לכלים	 מוגבלת	 בלתי	 כמעט	 גישה	 יש	

המידע	וקשה	מאוד	לווסתה.

הדיגיטלי.	 המרחב	 ממאפייני	 רבה	 במידה	 נובעות	 אלו	 סכנות	
שמועלה	 מידע	 	— הפרטיות	 רמת	 בשל	 מתעורר	 מרכזי	 קושי	
באמצעים	דיגיטליים	עלול	להיות	מופץ	בקנה	מידה	נרחב	ביותר.	
יהיו	 לאינטרנט	 מידע	 להעלות	 ששוקלים	 שמי	 אפוא	 חשוב	
מודעים	לסכנות,	ובכלל	זה	להשלכות	האתיות	והמשפטיות	של	
 .)Straker, Pollock, and Maslen, 2009( לאחרים	הנוגע	מידע	הפצת
השלכות	אלו	עלולות	להיות	ארוכות	טווח.	מידע	שמופץ	ברשת	
נשאר	בה	לעיתים	קרובות	שנים	רבות	ועלול	לדבוק	באדם	כאות	

.)Mayer-Schönberger, 2011(	להסירו	מעוניין	הוא	אם	גם	קין

בשל	השימוש	הנרחב	ברשתות	החברתיות	קשה	במיוחד	לאתר	
ששליטתם	 וכיוון	 עימן;	 ולהתמודד	 אתיות	 שאינן	 התנהגויות	
הם	 מוגבלת,	 הדיגיטליים	 התוכן	 בעולמות	 המבוגרים	 של	
פיזית,	 בריונות	 למשל,	 כך	 הולם.	 מענה	 לספק	 מתקשים	
רשת	 בריונות	 ואילו	 ופוחתת,	 הולכת	 לניטור,	 יותר	 שקלה	
מענה ללא	 נותרת	 קרובות	 ולעיתים	 נפוצה	 ונעשית	  הולכת	

.)Law et al., 2012; Hymel and Swearer, 2015(

חוקרים	טוענים	גם	שיש	להקדיש	תשומת	לב	מיוחדת	לבחינת	
ההתפתחויות	 של	 החברתיות	 וההשפעות	 האתיות	 ההשלכות	
הלב	 את	תשומת	 מושכים	 אלו	 בימים	 העתידיות.	 הטכנולוגיות	
הציבורית	יישומים	של	אינטליגנציה	מלאכותית,	הרחבת	הממשק	

שבין	האינטרנט	לחיי	היום־יום	)האינטרנט	של	הדברים(.9

תפקודים	 לשפר	 שתפקידן	 וטכנולוגיות	 תלת־ממד	 מדפסות	
אלה,	 בפיתוחים	 הטמונות	 הרבות	 התועלות	 בצד	 מוחיים.10	
ברורים	 אינם	 בהם	 הראוי	 והשימוש	 החברה	 על	 השלכותיהם	

האירופי	 האיחוד	 זה	 בהקשר	 	.)Schwab, 2017( חשש	 ומעלים	
שם	דגש	על	בחינת	ההשלכות	האתיות,	המשפטיות	והחברתיות	של	
פיתוחים	טכנולוגיים )ELSA-Ethical, Legal and Social Aspects(, מה	
שמתבטא	בין	השאר	בהמלצות	להתאים	את	תוכנית	הלימודים	

כך	שתיתן	מענה	להיבטים	האתיים.

כדי	לעמוד	באתגרים	האתיים	וההתנהגותיים	שהעידן	המודרני	
יכולת	לזהות	באופן	עצמאי	סוגיות	אתיות	 מזמן	נדרשת	אפוא	
ולהבחין	בהתנהגויות	בעייתיות	מבחינה	אתית,	חברתית	וחוקית.	

את	היכולת	הזאת	אפשר	וראוי	להקנות	במערכת	החינוך.

מודעות תרבותית

של	 בינלאומית	 ותפוצה	 גלובליזציה	 של	 תהליכים	 בעקבות	
נפוץ	 נעשה	 הבינלאומי	 הפעולה	 שיתוף	 מידע	 טכנולוגיות	
חשיבותה	 ברורה	 זה	 רקע  על	 הכרחי.	 אף	 לעיתים	 ויותר,	 יותר	
שבהם	 האופנים	 ולהבנת	 תרבותית	 למודעות	 הדרישה	 של	
אחרות ומתרבויות	 ממדינות	 אנשים	 עם	 לתקשר	  ראוי	

.)Yang et al., 2014(

בהתאם,	חוקרים	גורסים	שבמאה	ה־	21	עתידה	האזרחות	להיות	
לידע	 יידרש	 אדם	 כל	 	.)global citizenship( גלובלית"  "אזרחות	
נרחב	בשפות	ולכישורי	תקשורת	גבוהים,	אבל	יפיק	תועלת	גם	

מידע	תרבותי,	היסטורי,	גיאוגרפי	וכלכלי.	11

אתגר	 החינוך.	 למערכת	 אתגרים	 אפוא	 מציבה	 הגלובליזציה	
חשוב	נוגע	למתח	שבין	מאפיינים	תרבותיים־מקומיים	של	כל	עם	
ולאום,	שהציבור	והמדינה	מעוניינים	לשמר	אותם,	ובין	מאפיינים	
ברמה	 הן	 הפרטית	 ברמה	 הן	 לתרום	 יכול	 שאימוצם	 גלובליים,	
בעידן	 	.)glocalization( "גלוקליזציה"	 נקרא	 זה	 מתח	 החברתית.	
אופנות	 או	שמא	 	— תמורות	 בשיטתיות	 לבחון	 הכרחי	 הגלובלי	
להפיק	 התועלת	שאפשר	 את	 להעריך	 בעולם,	 —	שמתחוללות	
אופן	 באיזה	 ולהבין	 לעורר	 יכולות	 ואת	הקשיים	שהן	 מאימוצן	
העולמית. למגמה	 להצטרף	 ביותר	 הטובה	 הדרך	 ומהי	  לאמצן	

.)Brooks and Normore, 2010(

פעולתם	 לשיפור	 ולהחלפתו,	 מידע	 לאיסוף	 ומשמשים	 לאינטרנט	 המחוברים	 פיזיים	 חפצים	 של	 רשת	 היא	 	,)IoT — internet of things( הדברים	 מרשתת	 או	 הדברים,	 של	 האינטרנט	 	.9
)Feng et al.,	2012(	.בעליהם	של	האישיים	לצרכים	ולהתאמתם

10.	למשל,	יש	המדברים	על	האפשרות	לספק	חומרים	המשפרים	יכולות	מוחיות	או	להתקין	שתלים	המשפרים	תפקודים	מוחיים	)מורגנשטרן,	פינטו	ואשר,	2016(.
11.	חיזוק	לטענה	זו	ניתן	בריאיון	שערכנו	עם	אדם	ניר,	ראש	המגמה	למדיניות	ומינהל	בחינוך	באוניברסיטה	העברית	בירושלים.	ניר	הדגיש	שחיוני	להכשיר	את	בוגרי	מערכת	החינוך	לבחון	

את	המציאות	המקומית	ואת	התמורות	החלות	בה	גם	מבעד	למשקפיים	גלובליים	)הריאיון	נערך	ב–	23	בינואר	2018(.
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הקניית כישורי המאה ה – 21
מסקירת	ספרות	המחקר	על	כישורי	המאה	ה־	21	עולה	שמערכת	
החינוך	של	ימינו	צריכה	לשים	דגש	על	הקנייתם	והעצמתם	של	
כישורים	ולא	—	כפי	שהיה	מקובל	בעבר	—	על	הקניית	תכנים.	12 
מערכת	חינוך	שלא	תתאים	את	עצמה	לצורכי	המאה	ה־	21	לא	
רק	שלא	תתרום	להקניית	כישורים	אלו	)יש	מי	שסבורים	שאת	
מקצתם	אי־אפשר	להקנות	כלל(,	אלא	שהיא	אף	עלולה	למנוע	
ממי	שיש	להם	פוטנציאל	את	מיצויים.	במילים	אחרות,	מערכת	
בפני	 להיות	חסם	 פני	התמורות	עלולה	 חינוך	שלא	תקדם	את	
הסתגלות	בוגריה	לאתגרי	המחר.	חוקרי	פדגוגיה	מציינים	כמה	
מאפייינים	שיש	לאמץ	במערכת	החינוך	כדי	שזו	תוכל	לתרום	

להקניית	כישורי	המאה	ה־	21.

התבססות על כלים דיגיטליים

יישומים	דיגיטליים	פדגוגיים	רבים	יכולים	לתרום	תרומה	ניכרת	
שעשויות	 לומדות,	 למנות	 אפשר	 אלו	 עם	 הלמידה.	 לתהליכי	
ומספרים	 לימוד	 מחוברות	 יותר	 הרבה	 אפקטיביות	 להיות	
לתקשורת	 כלים	 מידע;	 לניתוח	 מודרניים	 כלים	 סטנדרטיים;	

יעילה	בין	מורים	לתלמידים,	להורים	ולגורמים	נוספים;	ועוד.

על	מערכת	החינוך	להתאים	את	עצמה	לעולם	המודרני	ולנצל	
כן,	 על	 יתר	 אלו.	 בכלים	 הטמונות	 הפדגוגיות	 האפשרויות	 את	
בעולם	 מרכזי	 תפקיד	 ממלאים	 הדיגיטליים	 שהכלים	 נדגיש	
את	 להפוך	 צפויה	 מהם	 והתעלמות	 החינוך,	 למערכת	 שמחוץ	
היום(,	 כבר	 קורה	 שכך	 )וייתכן	 ללא־רלוונטי	 הספר	 בית	 מוסד	

.)Christensen Johnson, and Horn, 2010(

העברת מקור הידע מהמורים אל האינטרנט

יש	מידע	אינסופי,	תפקיד	המורה	משתנה	 כיום,	כשבאינטרנט	
—	מסמכות	שמחזיקה	בידה	את	עיקר	הידע	לדמות	שתפקידה	
לעזור	לתלמיד	לאתר	ולנתח	מידע	שמגיע	מכמה	מקורות.	שינוי	
זה	יכול	להתבטא	בהתרכזות	של	ההוראה	בעיבוד	ובניתוח	מידע	
שהפיקו	התלמידים	ממקורות	חיצוניים.	המחנך	יהפוך	ממרצה	
בתלמידים	 ויתמוך	 	)maker( "מייקר";	 ויוצר	 )מנטור(	 למנחה	
 Hobbs and Moore,(	עצמאיים	ויצירה	חקר	לימוד,	של	בתהליכים
למידה	 כישורי	 לתלמיד	 להקנות	 אמור	 המחנך	 כלומר,	 	.)2013

עצמאיים	שיאפשרו	לו	להוסיף	וללמוד

לימודיו	 סיום	 לאחר	 גם	 ונחוצים	 רלוונטיים	 דעת	 תחומי	
הפורמליים	)רן	ושפרלינג,	2016(.13

בין– ללימודים  מוגדרים  מקצועות  מלימוד  מעבר 
תחומיים ורב–תחומיים

חלוקה	 על	 בעיקרן	 היום	 מתבססות	 הלימודים	 תוכניות	
מובילה	 זו	 גישה	 אינטראקציה.	 ביניהם	 אין	 שלרוב	 למקצועות	
לתפיסות	צרות,	לעיתים	פשטניות,	של	תחומי	הלימוד	ושל	סוגי	

הפתרונות	האפשריים	לבעיות.

חוקרים	מדגישים	שתוכנית	לימודים	שמבקשת	להקנות	לתלמיד	
כישורים	ההולמים	את	המאה	ה־	21	צריכה	לעודד	לימודים	בין־
תחומיים	ורב־תחומיים.	לימודים	כאלה	דורשים	אינטגרציה	בין	
המקצועות	הן	מבחינת	התכנים	הנלמדים	והן	מבחינת	השיטות	
באירוע	מסוים	 הידע.	אפשר,	למשל,	לעסוק	 לניתוח	 הננקטות	
או	 וסוציולוגית;	 כלכלית	 גיאוגרפית,	 היסטורית,	 מבט	 מנקודת	
לנתח	תופעת	טבע	מסוימת	בעזרת	מתמטיקה,	פיזיקה,	כימיה	
ואפילו	 רלוונטיים,	 טכנולוגיים	 ביישומים	 ושימוש	 וביולוגיה	
לעסוק	בהיבטים	הפילוסופיים,	החברתיים	והכלכליים	של	אותה	

תופעה.

והרב־ הבין־תחומיים	 הלימודים	 יתרונות	 על	 מצביעים	 חוקרים	
יצירתית	 ביקורתית,	 חשיבה	 לפיתוח	 תרומתם	 ועל	 תחומיים	
שמנצלים	 פעולה	 שיתוף	 של	 כישורים	 ולהקניית	 וגמישה,	
לימודים	 התמחות.	 תחומי	 מכמה	 מורים	 של	 יחסיים	 יתרונות	
את	 שישמשו	 למידה	 של	 כישורים	 לפיתוח	 חשובים	 כאלה	

.)Fogarty and Pete, 2009 למשל	)ראו	החיים	לאורך	התלמיד

למידה מונחית פרויקטים

במערכת	החינוך	הקיימת	רכישת	ידע	מוגדר	נחשבת	לבסיס	של	
התהליך	הפדגוגי,	והיא	מאפשרת	למידה	שיטתית	והערכה	ברורה	
של	תוצרי	הלמידה.	בסיס	חלופי,	שמתאים	יותר	לדרישות	המאה	
פרויקטים.	 וביצוע	 בעיות	 פתרון	 למידה	שעיקרה	 הוא	 	, 	21 ה־	
לו	 ומאפשרת	 סקרנות	 התלמיד	 אצל	 מפתחת	 כזאת	 למידה	
לרכוש	את	כישורי	המאה	ה־	21	ולהתאמן	בהם.	הידע	והכישורים	
מוטמעים	אצל	התלמיד	מתוך	התנסות	חווייתית	הרלוונטית	לו	

12.	מעבר	זה	מאתגר	במיוחד,	וחסרים	מחקרים	שיטתיים	על	תוכניות	לימוד	שהצליחו	להקנות	לאורך	זמן	את	כישורי	המאה	ה–	21	.	תוכניות	שנועדו	להקנות	את	כישורי	המאה	ה–	21	הביאו	
לשיפור	בתחום	המסוים	שהן	עסקו	בו.	ואולם	לא	נמצאו	עדויות	לתוכניות	שהצליחו	להקנות	כישורים	כך	שהתלמידים	יישמו	אותן	על	תחומים	אחרים	שלא	נלמדו	בתוכנית	.

)National Research Council, 2012(
13.	שיטת	הוראה	זו	מכונה	"כיתה	הפוכה"	)רן	ושפרלינג,	2016(.
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ולעולמו	האישי	והייחודי.

ששיטות	 טוענים	 המסורתית	 החינוך	 מערכת	 של	 מבקריה	
הוראה	פרונטליות	והדרישה	שתלמידים	ייבחנו	על	חומר	מוגדר	
מעודדות	התנהלות	שאינה	נחוצה	עוד	במאה	ה־	21.	לדבריהם,	
וחשיבה	מקובעת;	 קונפורמיזם	 הפדגוגיה	המסורתית	מעודדת	
כיוון	 בעיקר	 שטחית,	 ללמידה	 מובילה	 שינון	 על	 התבססות	
ונשכח	 האמיתיים	 לחיים	 כלא־רלוונטי	 נתפס	 הנלמד	 שהחומר	
במהרה	לאחר	הבחינה;	יתר	על	כן,	שיטות	הוראה	אלו	עשויות	
לפגום	במוטיבציה	של	התלמידים	להשקיע	בלימודים.	לעומת	
זאת,	פדגוגיה	מבוססת	פרויקטים	ועבודות	חקר	מעודדת	סקרנות	
ומבכרת	התנסויות	בשטח;	נותנת	דרור	לתלמידים	להוסיף	ערך	
פעולה;	 ושיתוף	 יצירתיות	 מעודדת	 הלימוד;	 לנושאי	 משלהם	
ומחדירה	בתלמידים	מוטיבציה	להגיע	לתוצרים	איכותיים	בדרך	
חווייתית.	החוויה	הלימודית	נחקקת	בהם	ורישומה	ניכר	בהם	גם	

.)Krajcik and Blumenfeld 2006( הפרויקט	סיום	לאחר

פדגוגיה מותאמת אישית

עוד	חיסרון	משמעותי	של	הפדגוגיה	המסורתית	קשור	להכשרה	
תוכניות	 על	 מתבססת	 היא	 	— מספקת	 שהיא	 הסטנדרטית	
וכמעט	שאינה	מביאה	בחשבון	את	מאפייניו	 לימודים	אחידות	
האישיים	של	כל	תלמיד,	חולשותיו	וחוזקותיו.	אלו	הם	מאפייניו	
של	החינוך	ההמוני	שנוצר	בזמן	המהפכה	התעשייתית,	בהתאם	
לצרכים	שנגזרו	ממנה.	במערכת	החינוך	המסורתית	התלמידים	
משובצים	לכיתות	בעיקר	על	פי	גילם,	שעות	הלימוד	מחולקות	
נבחנים	 הכיתה	 תלמידי	 וכל	 אחיד,	 באופן	 התלמידים	 בין	
בזכות	התמורות	הטכנולוגיות,	קל	 היום,	 ואולם	 באותן	בחינות.	
ותלמיד	 כל	תלמיד	 הייחודיים	של	 יותר	לעמוד	על	המאפיינים	

ולהתאים	לו	תוכנית	לימודים	שתתאים	לכישוריו	ולצרכיו.

במיוחד	 חיונית	 אישית	 מותאמת	 שפדגוגיה	 מדגיש	 המחקר	
המתאפיינת	 הישראלית,	 למערכת	 הדומות	 חינוך	 במערכות	
להתמודד	 מתקשים	 בה	 רבים	 גדולים	 ובפערים	 רבה	 בהטרוגניות	
 .)Tomlinson et al., 2003( המערכת	של	הסטנדרטיות	הדרישות	עם

סיכום
מערכת	 לבוגר	 הצפויים	 וההזדמנויות	 האתגרים	 של	 בחינה	
החינוך	במאה	ה־	21 מלמדת	שהיכולת	לחזות	באופן	מדויק	את	
של	 לאמיתו	 וקשה.	 מורכבת	 ונעשית	 הולכת	 העתיד	 דרישות	
הכלכליות	 החברתיות,	 המסגרות	 אחד:	 דבר	 רק	 לנו	 ברור	 דבר	
להשתנות	 עתידות	 לחיות	 הבוגר	 צפוי	 שבהן	 והתעסוקתיות	

במידה	ניכרת,	ולא	ניתן	לחזות	אותן	ברמת	ודאות	גבוהה.

החינוך	במאה	 אפוא	שמערכת	 ומדגישים	 חוזרים	 חינוך	 חוקרי	
ה־	21	צריכה	להסיט	את	הדגש	מלימוד	"מתועש"	של	ידע	מסוים	
עצמו	 את	 להתאים	 לבוגר	 יאפשרו	 אשר	 כישורים	 להקניית	
ידועה.	התוכן	הנלמד	בבית	הספר	אמור	 ולא	 לסביבה	משתנה	
—	במקום	שהתלמידים	 פדגוגי	 לכלי	 פדגוגית	 להיהפך	ממטרה	
תוכני	 מוגדר,	 ידע	 של	 נפח	 עם	 לימודיהם	 את	 לסיים	 יידרשו	

הלימוד	ישמשו	בעיקר	לצורך	הקניה	ותרגול	של	כישורים.

מהמורים	 מהתלמידים,	 דורש	 והוא	 במיוחד,	 מורכב	 זה	 מעבר	
לשינוי	 להסכים	 	— כולה	 מהמערכת	 כלומר	 	— ומהמנהלים	

ולהתאים	את	עצמם	לתמורות	הזמן.
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לקידום	מצוינות	 ומשרד	החינוך	הפועל	במסגרת	התכנית	הלאומית	 אופנים	 מיזם	משותף	של	עמותת	 הינה	 לעתיד	 צומחים	 תכנית	
לחיזוק	 המתייחס	 מנטלי	 ציר	 גם	 הספר	 בבתי	 אקדמי	 ציר	 לצד	 לקדם	 הינה	 המיזם	 מטרת	 ואנגלית.	 מדעים	 במתמטיקה	 בפריפריה	

.STEMה	במקצועות	להצלחה	להגיע	הפרט	של	העצמית	המסוגלות

הגדרת הציר המנטאלי:

מכלול	העמדות,	תפיסות,	ערכים,	דפוסי	חשיבה	ומוטיבציות	של	תלמידים,	המשפיעות	על	התנהגויות	הלמידה	ועל	הסיכויים	להשיג	
מטרות	לימודיות.	אלו	מושפעים	ממרכיבי	הציר	המנטאלי	של	כלל	הסוכנים	המשפיעים	על	התלמידים.

הציר המנטלי מתמקד בשלושה דפוסים מרכזיים: 

Growth mindset - דפוס חשיבה מתפתח
תפיסה	שפותחה	ע"י		Carol Dweck Prof.		על	פיה	קיימים	שני	סוגים	של	דפוסי	חשיבה:

1.	מקובע	)Fixed(:	כישורים,	יכולות	ואינטלגנציה	הם	מולדים,	נתונים	ואינם	ניתנים	לשינוי.

2.	מתפתח	)Growth(:	מאמץ	נכון	ועבודה	קשה	מובילים	ללמידה	ולשיפור	ביכולות	ובאינטליגנציה.

דוגמאות	למחשבות/	אמירות	המאפיינות	דפוס	חשיבה	מקובע:

	 נכשלתי	במבחן	במתמטיקה	כי	אין	לי	ראש	מתמטי,	לא	נולדתי	עם	הגן	המתאים•

	 הזכרון	שלי	גרוע•

	 אני	לא	אוהב	ללמוד	ואף	פעם	לא	אוהב•

	 אני	בחיים	לא	אצליח	ל...•

הבעיה	היא	שדפוס	החשיבה	המקובע	פועל	כנבואה	המגשימה	את	עצמה:	מכרסם	ביצר	הסקרנות,	מוריד	תחושת	מסוגלות	עצמית	
וחוסן,	גורם	ליאוש	ותסכול	ומחבל	בהישגים.

פיתוח ובניית תמונת עתיד

תהליך	במהלכו	מפתח	הילד	
אישית	 הצלחה	 של	 תפיסה	

בעתיד.

Growth mindset

דפוס	 מתפתח.	 חשיבה	 דפוס	
החשיבה	משחק	תפקיד	מרכזי	
הרעיון		 אדם.	 של	 בהצלחתו	
יכול	 אדם	 מאמץ	 שבעזרת	

לצמוח	ולהשתפר.

מוטיבציה מכוילת

מסוימת,	 למטרה	 להגיע	 מוטיבציה	
הדרך	 את	 לחלק	 ביכולת	 המלווה	
ביניים,	 ולצעדי	 למטרות	 הארוכה	
יומיות	שיש	לבצע	כדי	 יום	 למשימות	

להגיע	ליעד.		
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יותר	 יאמינו	 בכלל	 ואנשים	 שילדים	 ככל	 דואק,	 פרופ'	 לטענת	
מאמץ	 בהשקעת	 תלויים	 ובחיים	 בלימודים	 שהישגיהם	 בכך	
ותרגול	ולא	בכישרון	בלבד,	כך	סביר	יותר	שהם	יתמידו	לאורך	
זמן	כאשר	הם	יתמודדו	עם	אתגרים	קשים,	יתאוששו	מהר	יותר	
מכשלונות	והסבירות	לפגיעה	בבטחון	העצמי	תרד	משמעותית.

וכשרון,  אינטלגנציה  לרבות  יכולת,  כל  לשפר  יכול  אדם  כל 
באמצעות למידה, תרגול ומאמץ.  

ניתן	ללמד	ילדים	ומבוגרים	שהמוח	הוא	כמו	שריר	שיש	לאמן	
אותו	וניתן	לחזק	אותו	ואת	יכולותיו	באמצעות	למידה	ותרגול.	

למידה	כזו	מפתחת	"דפוס	חשיבה	מתפתח".		

התערבויות לפיתוח של Growth Mindset מתמקדות ב:

	 למידה	על	היכולת	של	המח	להתפתח	עם	למידה	והשקעת	מאמץ•

	 ביטול	של	פעולות	מתייגות	כמו	הסללה	או	הפרדה	להקבצות	•
בגיל	מוקדם	

	 עלייה	בדרישות	ובסטנדרטים	המצופים•

	 עם	• להתמודדות	 הנוגע	 תפיסתי	 ושינוי	 מיומנויות	 הקניית	
כישלונות	וקשיים

Calibration Motivation מוטיבציה מכויילת

בנוגע	 ומוטיבציות	 עמדות,	 תפיסות,	 אמונות,	 חשיבה,	 לדפוסי	
ללימודים	בכלל	ולימודי	מדעים	ומתמטיקה	בפרט,	יש	השפעה	
רבה	על	הביצועים	במקצועות	הSTEM.	ניתן	לזהות	שני	דפוסי	
חשיבה:	דפוסי	חשיבה	בעלי	אוריינטציה	סובייקטיבית,	כלומר	
)לדוגמה,	מוטיבציה	ללמוד	מדעים	 לנושא	הנלמד	 אוריינטציה	
למוטיבציה	 הקשורים	 כלליים,	 חשיבה	 ודפוסי	 ומתמטיקה(	

ללימודים	באופן	כללי.	

דפוסי חשיבה כלליים כוללים: 

 מוטיבציה	מכוילת-	Calibration Motivation	המידה	בה	התלמיד
מסוגל	לזהות	את	הפעולות	היומיומיות	הנדרשות	לשם	מימוש	

-Achievement Motivation		הישגית	מוטיבציה		לימודיות;	מטרות
הרצון	של	התלמיד	להצליח	בלימודים	ולהשיג	ציונים	גבוהים;	

מוטיבציה	אינסטרומנטלית	–	Instrumental Motivation	האמונה	
בה	 ולקריירה	 לעתידו	 ורצוי	 הכרחי	 המדע	 כי	 התלמיד	 של	
ייבחר	לעסוק;		במחקר	של	מקנזי	נמצא	כי	מרבית	התלמידים	
מדעים	 בפרקי	 יותר	 מצליחים	 חזקה,	 מכוילת	 מוטיבציה	 בעלי	

ומתמטיקה	במבחני	פיז"ה.

ניתן	להגדיר	מוטיבציה	מכויילת	כיכולת	לזהות	כיצד	מוטיבציה	
ביטוי	בחיי	היום-יום.	כלומר,	 לידי	 להשגת	מטרה	כלשהי	באה	
היכולת	לזהות	את	היעדים	שנדרשים	להגשמת	מטרה	והיכולת	
מוטיבציה	 אליה.	 להגיע	 כדי	 לבצע	 שיש	 הצעדים	 את	 לזהות	
לדמיין	 היכולת	 אלא	 מטרה,	 להגשים	 הרצון	 אינה	 מכויילת	
לתאר	 ניתן	 אליה.	 בדרך	 לממש	 שיש	 והיעדים	 הצעדים	 את	
המאפשרת	 כאחת	 תלמידים	 של	 המכויילת	 המוטיבציה	 את	
למשל,התכוננות	 היום-יום.	 דרישות	 עם	 בהצלחה	 להתמודד	
לכיתה,	התנהגות	בהתאם	לציפיות	של	הורים	ומורים,	והתמדה	
במטלות	עד	להשלמתן.	מקורו	של	המושג	מגיע	ברובו	מדוחות	

של	ניתוח	שבוצע	על	ידי	חברת	מקינזי	על	נתוני	פיז"ה	2015. 

מכויילת	 מוטיבציה	 בעלי	 תלמידים	 מקינזי,	 דוחות	 פי	 על	
לעצמם.	 שהגדירו	 במשימה	 להצליח	 רצון	 חדורי	 הם	 גבוהה	
יש	באפשרותם	להעריך	את	היכולת	שלהם	לבצע	 מעבר	לכך,	
כל	 לבצע	 ליכולתם	 המודעות	 לפתחם.	 הנקרות	 המשימות	 את	
אותה	 להשלים	 כדי	 הנדרש	 הרצון	 את	 להם	 נותנת	 משימה,	
לתלמידים	 מאפשר	 ומסודר	 יעיל	 תכנון	 אחריה.	 הבאות	 ואת	
לעומת	 הלמידה.	 שמציבה	 הדרישות	 עם	 בהצלחה	 להתמודד	
זאת,	תלמידים	בעלי	מוטיבציה	מכויילת	נמוכה	עשויים	להיות	
כאלו	שמאוד	רוצים	להצליח	במשימה	מסוימת	)נניח,	להצליח	
במבחן	באנגלית(	אבל	אינם	מעריכים	נכון	את	כמות	ההשקעה	
שנדרשת	מהם	בכדי	לעמוד	במשימה:		לקרוא	ספרים	באנגלית,	
ייתכן	 למבחן.	 וללמוד	 בית	 שיעורי	 להכין	 בשיעורים,	 להקשיב	
ויתכן	 הנדרשת,	 ההשקעה	 של	 חסר	 הערכת	 מבצעים	 שהם	
במקרה	 הנדרשת.	 ההשקעה	 של	 יתר	 מהערכת	 סובלים	 שהם	
לביצוע	 מוכנים	 לא	 להגיע	 עשויים	 הם	 חסר	 הערכת	 של	
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להימנע	 עשויים	 הם	 יתר	 הערכת	 של	 ובמקרה	 המשימה,	
להשגה. מדי	 כקשה	 נתפסת	 שהיא	 משום	 המשימה	  מביצוע	
על	אף	שידוע	כי	למצב	החברתי-כלכלי	של	התלמידים	משקל	
רב	בהישגים	לימודיים.	ממצאי	דו"ח	מקנזי	מראים	שתלמידים	
מכויילת	 מוטיבציה	 בעלי	 שהינם	 נמוך	 חברתי-כלכלי	 מרקע	
חברתי- מרקע	 מתלמידים	 יותר	 רבה	 הצלחה	 מפגינים	 גבוהה	
כלומר,	 נמוכה.	 מכויילת	 מוטיבציה	 בעלי	 שהינם	 גבוה	 כלכלי	
לקפיצה	 זהה	 גבוהה	 מכויילת	 מוטיבציה	 של	 האפקט	 עוצמת	
את	 ממחיש	 זה	 ממצא	 לגבוה.	 נמוך	 סוציו-אקונומי	 מרקע	
מרקע	 אוכלוסיות	 בקידום	 מכויילת	 מוטיבציה	 של	 מרכזיותה	

חברתי-כלכלי	נמוך.

מוטיבציה מכויילת מכילה שלושה מרכיבים:

	 רוָצה	להצליח•

	 מעריכה	את	יכולתה	להצליח	במשימה•

	 מפגינה	תכנון	יעיל	ומסודר	לביצוע	המשימה•

לימודית	 בסיטואציה	 תלמיד	 מתואר	 לדוגמא	 פיזה	 במבחן	
4(	לכך	 1	עד	 ועל	המשיב	לציין	את	מידת	הסכמתו	)בסולם	מ	

שהתיאור	מאפיין	תלמיד	בעל	מוטיבציה:	

קרובות	. 1 ולעתים	 בבעיה,	 נתקל	 בקלות	כשהוא	 מוותר	 אוהד	
מגיע	לא	מוכן	לשיעורים.	אוהד	הוא	בעל	מוטיבציה

שבהן	. 2 במשימות	 עניין	 לגלות	 כלל,	 בדרך	 ממשיכה,	 מאיה	
התחילה,	ולפעמים	עושה	יותר	ממה	שמצופה	ממנה.	מאיה	

היא	בעלת	מוטיבציה

הוא	. 3 בלימודים.	 מאוד	 גבוהים	 ציונים	 לקבל	 רוצה	 עומר	
ממשיך	לעבוד	על	משימות	עד	שהתוצאה	מושלמת	בעיניו.	

עומר	הוא	בעל	מוטיבציה

תמונת עתיד

עתידי"	 "אני	 לדמיין	 הפרט	 ליכולת	 מתייחסת	 עתיד	 תמונת	
חברתיים	 אקדמיים,	 ביצועים	 ומפגין	 להישגים	 מגיע	 מצליח,	

והתנהגותיים	טובים.

תלמיד	בעל	תמונת	עתיד	אפקטיבית	יאמין	כי	הישגים	בלימודי	
STEM		בבית	ספר	יועילו	לעתידו	המקצועי	והכלכלי.

מגדיר	 מפנה",	 לנקודות	 מפתח	 "מחוויות	 בספרו	 יאיר	 גד	
להיסט	 להוביל	 ויכולה	 חזק	 גרוי	 כחוויה	המהווה	 חווית	מפתח	
משמעותי	במסלול	החיים	של	יחיד.	חווית	מפתח	יכולה	לפתח	
חיים	 מסלול	 על	 לעלות	 לו	 לאפשר	 ובכך	 לילד	 עתיד	 תמונת	

הפותח	לו	הזדמנויות	ואפשרויות	רחבות	ומגוונות.

בשלוש  עיסוק  תחום  לבחור  ליחיד  מאפשרת  מפתח  חווית 
דרכים עיקריות:

	 השפעה	מתוך	הזדהות	אישית	עם	דמות	לחיקוי•

	 לשוק	• חשיפה	 באמצעות	 המושגת	 	– הכרתית	 השפעה	
תעסוקות	המבוגרים,	חשיפה	המאפשרת	לתלמידים	להעריך	
באופן	מציאותי	את	התאמתם	ומשיכתם	למקצועות	מגוונים	

ושונים.

	 אותנטית	• התנסות	 באמצעות	 הפרט	 של	 עצמי	 גילוי	
לתלמידים	 מאפשרת	 אישית	 התנסות	 מעשיים.	 בתפקידים	
להכיר	תחומי	עיסוק	שונים	ומאירה	את	כישוריהם	האישיים	
וטעמיהם,	באופן	המאפשר	להם	לבחון	ולהעריך	באופן	מעשי	

את	מידת	התאמתם	לעיסוק.	

מקורות:

 Dorn, E., Krawitz, M., Moujaes, C., Mourshed, M., Hall, S., & Schmautzer, D.)2017(. Drivers of student performance: Insights from
.the Middle East and North Africa, McKinsey & Company

גד	יאיר,	מחוויות	מפתח	לנקודות	מפנה,	על	עוצמת	ההשפעה	החינוכית,	האוניברסיטה	העברית	ירושלים,	2006

גורמים	מניעים	להצלחת	תלמידים	במבחני	פיזה	2015,	מרכז	ארצי	לבחינות	ולהערכה,	אוקטובר	2018
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שותפים להקמת 
האקוסיסטם
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קרן רש"י
הזדמנויות	 שוויון	 וליצירת	 מוביליות	חברתית	 לקידום	 פועלת	 בישראל,	 והמשפיעות	 הגדולות	 מהקרנות	
בפריפריה	הגיאוגרפית	והחברתית.	כחלק	מפעילותה	לקחה	על	עצמה	הקרן	פיתוח	ויישום	גישה	חדשה	

המתמקדת	ביישוב	כמפתח	לשינוי	חברתי.

קרן סמואלי
קרן	סמואל	שואפת	ליצור	ערך	חברתי	על	ידי	השקעה	ברעיונות	חדשניים,	יזמיים	ובת	קיימא.	

מוקד	מיוחד	בעבודתה	של	קרן	סמואלי	בזירת	החינוך	הוא	לעורר	עניין	בקרב	תלמידי	גן	עד	תיכון	בשיעורי	
STEM	)מדע,	טכנולוגיה,	הנדסה	ומתמטיקה(,	מחקר	וקריירה	באמצעות	שילוב	טכנולוגיה	ושיטות	הוראה	
חדשניות.	כיום	חלק	ניכר	מעבודה	זו	מתבצעת	באמצעות	מעורבות	עמוקה	באופן	מקומי	עם	יוזמת	ה-	
STEM	של	מחוז	אורנג'	במדינת	קליפורניה	בארה"ב,	ובכל	רחבי	ארה"ב	ובעולם	באמצעות	רשת	הלמידה	

של	STEM	ויוזמת	האקוסיסטמים	ברחבי	העולם.

התכנית הלאומית לקידום מצוינות בפריפריה
התכנית	של	משרד	החינוך	מיועדת	להכין	וללוות	רשויות	בפריפריה	לגידול	משמעותי	ולשילוב	מיטבי	של	
תלמידי	הרשות	בלימוד	מקצועות	המתמטיקה,	המדעים	והאנגלית.	התכנית	מציעה	מענה	מותאם	לרשות	
האנושי	 ההון	 ולנכסי	 לשותפיה	 הרשות,	 למשאבי	 ביטוי	 מתן	 תוך	 והאתגרים	 הצרכים	 מכלול	 את	 המשלב	
המקצועי	שבה.	התכנית	מציעה	סל	של	משאבים	לרשות	כגון	תגבור	שעות	לימוד,	מרתונים	לימודיים,	שלל	

תכניות	והכשרות	מורים.

TIES
TIES	הוא	מהארגונים	הבולטים	בתחום	ה-	STEM	באופן	גלובלי	ומסייע	למדינות	וקהילות	רבות	הרואות	את	
הצורך	ביצירת	כוח	עבודה	חדשני	ההכרחי	לפיתוח	הכלכלי	באמצעות	יצירה	של	מערכות	חינוך	וקהילה	
חדשניות.	TIES	פעלה	להקמה	של	למעלה	מ-90	אקוסיסטמים	STEM	בכל	רחבי	ארצות	הברית	ומדינות	

שונות	בעולם.	
TIES	עוזרת	לילדים	להבין	את	העולם	תוך	תמיכה	בחזון	גלובלי	שמטרתו	לפתור	את	האתגרים	הגדולים	

ביותר	בעולם	שלנו.
חברת	TIES	מלווה	מקצועית	של	הקמת	האקוסיסטמים	בארץ	מתוך	ניסיון	רב	שנים	והיכרות	מעמיקה	עם	

שדה	החינוך,	החדשנות	והתעסוקה.

יוזמת "היישוב במרכז" 
מתמקדת	בבנייה	וחיזוק	של	יכולות	הרשות	המקומית	לטובת	קידום	מוביליות	חברתית	לתושביה,	וזאת	
כמנוע	ליצירת	שינוי	ברמה	הלאומית.	מטרתה	המרכזית	של	היוזמה	היא:	לסייע	לרשות	המקומית	לקדם	

מוביליות	חברתית	באופן	עצמאי	ובר	קיימא.

היישוב במרכז




