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מחקר ופיתוח–בית יציב 

הבעיה

מהנכנסים למערכת החינוך היום יעבדו 65%
קייםבמקצוע שעדיין לא 

(WEF–הפורום הכלכלי העולמי)



מחקר ופיתוח–בית יציב 

2015שנחאי 1997שנחאי 

2020תל אביב 1980תל אביב 



מחקר ופיתוח–בית יציב 

מצב המיומנויות בישראל

?מה משפיע יותר על השכר תואר או מיומנות

מיומנותתואר

 ₪ 6,726 

 ₪ 9,851 

 ₪ 11,817 

 ₪ 15,298 
 ₪ 16,114 

חסרי ניסיון  
במחשב

מתחת 
1לרמה 

1רמה  2רמה  3רמה 

 ₪ 52 
 ₪ 58 

 ₪ 86 

 ₪ 100 

 ₪ 130 

בגרות על תיכוני תואר ראשון תואר שני תואר שלישי

שכר חודשי ברוטו לפי מיומנות בפתרון בעיות בסביבה שכר לשעה לפי רמת השכלה
מתוקשבת
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הדיגיטליים לא  הפערים -מעגל הקסמים 

אלא  , רק משתמרים ומתרחבים בעצמם

-הם אף מרחיבים פערי אי שוויון חברתי

. כלכלי והשכלתי הקיימים בחברה

(2020, משרד החינוך, לשכת המדען הראשי, מקוונתואי שוויון בלמידה פערים )

פערים ואי שוויון דיגיטלי
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?מה צופן העתיד-2030

/  מיומנויות פיזיות

טכניות

מיומנויות חשיבה  

בסיסיות

מיומנויות חשיבה  

מסדר גבוה

מיומנויות 

חברתיות רגשיות  

מיומנויות 

טכנולוגיות

שעות  

עבודה  

2016

שעות עבוד)%( שינוי 

2030



מיומנויות  

המאה

21-ה

אוריינות תקשוב

טיפול במידע דיגיטלי•

ניהול הידע והמידע•

אוריינות אמצעי תקשורת•

טכנולוגיות תקשוב•

מיומנויות עבודה

עבודת צוות•

תקשורת ושיתופיות•

למידה עצמאית•

אתיקה•

זמןניהול •

חשיבה מסדר גבוה

חשיבה יצירתית•

חשיבה ביקורתית•

פתרון בעיות וקבלת החלטות•

חשיבה חישובית•

מיומנויות סביבה

אחריות אישית וחברתית•

מודעות וגמישות רב תרבותית•

תכנון חיים וקריירה•

חשיבה

סדר גבוה

21-מיומנויות המאה ה

ארגז הכלים להצלחה

מחקר ופיתוח, בית יציב

מיומנויות

סביבה

אוריינות

תקשוב

מיומנויות

עבודה



“If you want a child’s mind to grow, you must first plant a seed.”

Beit Yatziv- R&D

מתחילים מההתחלה

חינוך טכנולוגי

מיחשוביתאוריינטציה תכנון הנדסירובוטיקהתכנות
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Social & Emotional Learning

מערכת החינוך•

עבודה•

בית•

הבאים  ה"הפיזבמבחני . זמנם של המבחנים חלף

.של התלמיד למורההקירבהתיבחן 

למידה חברתית רגשית

,  OECDמנהל מחלקת החינוך , שלייכראנדראס)

TheMarker ,2020)



פדגוגיה משלבת 
שילוב ידע ומיומנויות

ניהול פרויקטים

E.D.Pתהליך התכנון ההנדסי 

Design Thinking
פתרון בעיות אמת לקבוצה ספציפית



מכוון מיומנויות-פיתוח מקצועי
פדגוגיות מוטות עתיד

הלימה בין הכשרות ופיתוח מקצועי להטמעה

גמישות ושגרות-זמינות והרגל 

בסיס ידע תאורטי ומעשי-חיזוק בסיס ידע פנימי 

תרבות ומגנונים

טכנולוגיות–ביזור משימות פדגוגיות 

קהילות מורים/ למידת עמיתים 

Content Here



Beit Yatziv- R&D

מרחבים מחוללי שינוי
(Place Based Learning)



תודה
מחקר ופיתוח–בית יציב 


