
התאמת תוכניות הלימודים
וחומרי הלימוד למאה ה-21

תקציר עיקרי ההמלצות
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יש מ שינויים  אילו  ה-21?  במאה  הספר  בבתי  ללמוד  בישראל  והתלמידות  התלמידים  צריכים  ה 
לבצע בתוכניות הלימודים ואילו חומרי לימוד ראוי להעמיד לרשות התלמידים והתלמידות כדי 

שיתמכו באופן מיטבי בלמידה? המסמך שלפנינו דן בשאלות אלה ומציע להן מענה. 

התפתחות  גלובליזציה,  הגירה,   — החיים  של  רבים  בתחומים  מהירים  בשינויים  מתאפיינת  ה-21  המאה 
טכנולוגית, שינויים בידע ובשוק העבודה ועוד גורמים רבים המעצבים מחדש את המציאות שבה אנו חיים. 
חלק מהשינויים גלובליים ומשותפים למדינות רבות, וחלקם ייחודיים לישראל — שינויים ערכיים, מוסריים, 
דמוגרפים וחברתיים. לנוכח השינויים מתעצבות מחדש הדרישות מהבוגרים העתידיים של מערכת החינוך, 
מוסכמים  ידע  גופי  להעביר  בעיקר  החינוך  מערכת  נדרשה  בעבר  מהמערכת.  הציפיות  גם  לכך  ובהתאם 
ולפתח מיומנויות בסיסיות. כיום, במיוחד לנוכח הצרכים המשתנים במהירות ואי הוודאות המלווה אותם, 
עליה גם לטפח אזרחים משכילים ואזרחות דמוקרטית, לקדם רווחה, להגביר את המוטיבציה ללמידה, לתת 

כלים להבניית ידע חדש ולפעול באופן מיטבי לקידום האזרחים והחברה. 

היוזמה — מרכז לידע ולמחקר בחינוך של האקדמיה הישראלית הלאומית למדעים כינסה ועדת מומחים 
לבקשת משרד החינוך כדי לבחון מה ניתן ללמוד ממחקר ומניסיון מעשי בהקשר זה. הנחת היסוד שעמדה 
די  אין  הקיימת,  המסגרת  בתוך  סדיר  באופן  מתעדכנות  הלימודים  תוכניות  כי  שאף  היא  הבקשה  בבסיס 
בכך. לנוכח עומק השינויים בתקופתנו נדרשת חשיבה מחודשת, רעננה ושיטתית שתוביל לתפיסה עדכנית, 

מושכלת ומבוססת ראיות מחקריות של תוכניות הלימודים. 

במשך  ופעלה  אחרים,  מתחומים  והיתר  החינוך  מתחום  כמחציתם  חברים,  תשעה  מנתה  המומחים  ועדת 
כשנתיים וחצי. בתקופה זו קיימה הוועדה תהליך משותף של לימוד, דיונים פנימיים ודיונים עם מומחים 
חיצוניים וכן כתיבה. הגדרת המשימה שקיבלה הוועדה התמקדה בממד הקוגניטיבי של תכנון הלימודים ולא 
עסקה בכל הממדים של התאמת מערכת החינוך למאה ה-21. בין האתגרים המרכזיים שעימם התמודדה 
שבהם  הסותרים  השיקולים  ואת  המערכת  מבוגרי  בדרישות  הדחופים  השינויים  את  למנות  ניתן  הוועדה 
היה צורך להתחשב )לדוגמה הצורך בלימוד מעמיק מול היקף הידע שיש ללמד(. לנוכח מורכבות זו, מצאה 
דינמית  תוכנית  אלא  סגורות,  המלצות  של  שורה  אינו  הזאת  בעת  הלימודים  לתכנון  הפתרון  כי  הוועדה 

הכוללת כמה מרכיבים וכן קריטריונים לבחירה בין המרכיבים הללו על משקליהם היחסיים.  

משרד החינוך עושה רבות כדי שמערכת החינוך תיענה לאתגרי ההווה והעתיד ותכין אליהם את הבוגרים 
העתידיים. גם אנשי חינוך רבים הפזורים במערכת החינוך פועלים ללא ליאות לקידום המענה לאתגרים אלה. 
המסמך שלפנינו נועד לסייע בכך ולאפשר הבנה טובה יותר של מושגי מפתח בשיח ובעשייה החינוכית. 
הוא כולל המלצות אינגרטיביות וקונקרטיות, הן במישור הפדגוגי, הן במישור המבני, להבניה מחודשת של 
תוכניות הלימודים ולאופן השימוש בחומרי לימוד דיגיטליים. המלצות הוועדה בנושאים השונים מתלכדות 
מבקשת  הוועדה  התקופה.  לאתגרי  ישראל  תלמידי  את  היטב  להכין  כדי  לדעתנו  הנחוץ  ניכר  שינוי  לכדי 
מראשי המשרד ומאנשי חינוך בכל הדרגים לפעול במרץ ובאופן מערכתי כדי להטמיע את השינויים המבניים 

והפדגוגיים המוצעים. 



11

ת ו צ ל מ ה ה י  ר ק י ע ר  י צ ק ת

המלצות מרכזיות

מטרות א. 

על פי המלצות הוועדה על מערכת החינוך לקדם ממדים רבים של רווחה ולא רק רווחה כלכלית.  	
ממדים  טיפוח  תרבותיות,  זהויות  פיתוח  הבריאות,  על  לשמירה  כלים  הקניית  נדרשים  כך  לשם 
רגשיים וחברתיים, עידוד מילוי חובות אזרחיות, פיתוח רוח האדם כולל עיסוק בתרבות ובמדע וכן 

טיפוח שאיפה למימוש עצמי. 

למידה ולימודים ב.  

יש לתת  לכן  ותכנים מטרה חשובה של מערכת החינוך.  ידע  יש לראות בלימוד  גם במאה ה-21  	
לתהליכים של הבניית ידע מקום מרכזי בתוכניות הלימודים. 

על תכנון הלימודים לחזק דרכי הוראה המקדמות למידה פעילה וחותרות להבנה עמוקה.   	

על הלמידה להתמקד בהבניית ידע דינמי הניתן להכללה וליישום רחב. לשם כך יש לחתור לאגם  	
את הידע סביב שאלות גדולות או רעיונות ועקרונות מרכזיים.

לאור האתגרים המורכבים של המאה ה-21, תוכניות הלימודים צריכות לקדם מגוון אסטרטגיות  	
וסוגות חשיבה. על תוכניות הלימודים בתחומים השונים לאתגר מבחינה אינטלקטואלית ולטפח 

סקרנות ויצירתיות. 

בתוכנית  יש לשלב  מנותקת מהם.  להיוותר  ולא  הלימוד  בתוך תחומי  צריכה להשתלב  החשיבה  	
הלימודים מטרות של ידע וחשיבה באופן הדוק ומפרה, בהתאמה למבנה האפיסטמי של כל אחד 

מתחומי הדעת.

יש לראות בהוראת לשון הֵאם תחום מרכזי, החשוב לנושאי הלימוד האחרים. לכן, הוראת השפה  	
הדבורה והכתובה צריכה להיות תחת אחריותם של כל המורים והמורות ולא רק של המורים ללשון. 

על תוכניות הלימודים לעודד אוטונומיה פדגוגית של אנשי חינוך בכל הדרגים.    	

ויוזמות  חדשים  לימוד  תחומי  של  למידה  בין־תחומית,  למידה  לאפשר  הלימודים  תוכניות  על  	
העולות מהשטח. 

בעקבות מחקרים חדשים בתחום התפתחות המוח, הוועדה ממליצה להתחיל בהבניית מיומנויות  	
בסיסיות ויכולות רוחביות כבר בגיל צעיר.  

מבנה מוצע לתכנון הלימודים ג. 

לאור הרקע התיאורטי והמחקרי שנסקר במסמך, וכדי לממש את ההמלצות הכתובות בסעיפים הקודמים, 
הוועדה ממליצה כי תוכנית הלימודים בבית הספר תורכב מחמישה מרכיבים:2

מכן  לאחר   .)SEL( רגשיות־חברתיות  מיומנויות  בפיתוח  העוסקת  ביוזמה  אחרת  ועדה  עבודתה  את  לסיים  עתידה   2020 בקיץ   2
מומלץ לשקול להוסיף מיומנויות רגשיות־חברתיות כתחום רוחב שישי. 
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יכולות רוחביות חוצות תחומי לימוד: שפת אם עשירה ואוריינות לשונית, מיומנויות חשיבה, חינוך   .1

אזרחי־דמוקרטי )ברוח ערכי מגילת העצמאות וסעיף 2 בחוק חינוך ממלכתי התש"ס-2000( ואוריינות 
דיגיטלית. יש לטפח יכולות אלה בכל מרכיבי תוכנית הלימודים ובכל נושא לימודי בהתאם למאפייניו. 

תחומי תשתית: לימודי חובה שתוכניות הלימודים שלהם ייכתבו על ידי המזכירות הפדגוגית. פיתוחן   .2

היקף  וכן התאמה של  הלימוד המסורתיים,  הלימוד בתחומי  תוכניות  וארגון מחדש של  תכנון  יכלול 
הלימוד, נושאיו ואופיו למטרות ההוראה ולזמנה.  

שילוב  על  המבוסס  אינטגרטיבי  ידע  ליצירת  יוקדשו  הלימוד  משעות  חלק  בין־תחומיים:  לימודים   .3

תחומי ידע שונים. למידה זו תתבצע בין היתר דרך שאלות גדולות חוצות תחומים )כגון, סוגיות הקשורות 
בהגירה, במושג "מנהיגות" או במושג "חופש"(. 

קיימּות,  כדוגמת  הספר  בבתי  מערכתי  באופן  כה  עד  נלמדו  שלא  תחומים  חדשים:  לימוד  תחומי   .4

אתיקה או חינוך פיננסי. התחומים החדשים ייבחרו באופן מושכל ודינמי בהתאם לצרכים המשתנים, 
ברמה המקומית והגלובלית. 

עידוד יוזמות ואוטונומיה של בתי הספר והמורים: משבצות זמן יוקדשו לתוכניות שיבחרו וייזמו   .5

בנוגע  להכריע  וכוח  חופש  יותר  להם  ויינתנו  התלמידות,  והתלמידים  והמורות  המורים  הספר,  בתי 
לנושאי הלימודים ולאופיים.   

תחומי
תשתית

למידה
בין־תחומית

תחומים
חדשים

יוזמות 
ואוטנומיה

ת
                            יכולות רוחביו

ביות
רוח

ת 
לו

כו
  י

   
   

   
   

   
   

   
   

   
ת

ביו
רוח

ת 
      יכולו

יכולות רוחביות                       

תרשים 1
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הוועדה רואה את שעות הלימוד בבתי הספר כפסיפס של חמשת המרכיבים הללו. המודל שאנו מציעים הוא 
דינמי שכן גודלם היחסי של המרכיבים והבחירות הפנימיות ביניהם עשויים להשתנות לאורך השנים. השינוי 
יחול בהתאם לשיפור ההדרגתי שיושג ביכולותיהם של בתי הספר וצוותי ההוראה ללמד בשיטות מתקדמות 
כדי  והטכנולוגיים.  החברתיים  הסביבתיים,  בתנאים  שיתרחשו  לשינויים  ובהתאם  עבודתם,  את  ולהעריך 
לסייע בידי אנשי החינוך בכל הדרגים לקבל החלטות מושכלות במהלך השנים, אנו מזכירים כי תכנון לימודים 
איכותי צריך להתבצע מתוך מודעות למטרות שרוצים להשיג, וכי כל שינוי חייב להתקשר למטרה שלשמה 
הוא נועד. כדי להקל על אנשי החינוך בכל הדרגים, המסמך מפרט שורה של קריטריונים לבחינת שינויים 
עתידיים בתכנון הלימודים. הוועדה ממליצה להתחשב בקריטריונים אלה בקביעת האופן שבו ייושם המודל 

המוצע בהקשרים חינוכיים שונים. 

חומרי לימוד דיגיטליים  ד.  

השינויים הצפויים בתוכנית הלימודים וההתפתחות המהירה של טכנולוגיות דיגיטליות משתקפים  	
גם בחומרי הלימוד הדיגיטליים המשרתים את הלומדים ואת המלמדים.

חומרי לימוד דיגיטליים מאפשרים שיפור של תהליכי למידה קיימים וכן יצירה של דרכי למידה  	
חדשות שיכולות לתת מענה לאתגרי המאה ה-21. לכן יש צורך לקדם את הפיתוח וההטמעה של 

חומרים אלו במערכת החינוך.

את  לקדם  יש  ולכן  הקשר  בכל  ניכרת  אינה  דיגיטליים  לימוד  חומרי  של  תרומתם  זאת,  עם  יחד  	
השילוב המערכתי של חומרי לימוד דיגיטליים כאשר יש ראיות מחקריות התומכות בערך המוסף 
הפדגוגי שלהם, כאשר עיצובם נותן מענה טוב לצורכי הלומדים וכאשר קיימת בבתי הספר מוכנות 

טובה לשימוש בהם. 

לפיכך יש צורך בשיפור תהליכי העיצוב והפיתוח של חומרי הלימוד הדיגיטליים ובשיפור המוכנות  	
של המורים והמורות לשימוש משמעותי ויצירתי בחומרים אלו.  

בד בבד יש צורך לפעול כדי לשפר את יכולתם של הלומדים והלומדות להשתמש באופן עצמאי,  	
תפיסה  מתוך  זאת  המקוון.  במרחב  הקיימים  הדיגיטליים  המשאבים  במגוון  וביקורתי  מושכל 
שאחד מתפקידיו החשובים של בית הספר במאה ה-21 הוא להכין את בוגריו ללמידה לאורך החיים 

בסביבה דיגיטלית מורכבת ומשתנה. 

לשם כך יש צורך לשלב בלמידה מקורות מידע דיגיטליים מגוונים יותר, להגדיל את האוטונומיה  	
של הלומדים ואת אחריותם לבחור מקורות מידע אלו, לטפח כישורי קריאה דיגיטלית ואוריינות 
ידע  והלומדות לגבי האופנים שבהם  ולפתח את הידע האפיסטמי של הלומדים  דיגיטלית  מידע 

נוצר, מופץ ומוערך. 

יש לקחת בחשבון שתהליכי ההסדרה והאישור של חומרי לימוד מודפסים אינם מתאימים לחומרי  	
לימוד דיגיטליים. לכן יש צורך להגדיל את השיתוף של כל מעגלי היצרנים והצרכנים של החומרים 
בהערכה ובבחירה שלהם. למשל, יש צורך לתמוך בקהילות מורים מקוונות שאֹוְצרֹות ומעריכות 
כישורי הערכה  והמורות לטיפוח  ולתת מקום מרכזי בהכשרת המורים  דיגיטליים,  לימוד  חומרי 

ואֹוְצרּות של חומרים אלה. 
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הטמעה מערכתית  ה. 

הוועדה קוראת למערכת החינוך להשקיע בהטמעה מערכתית רחבה ואיכותית של מגוון שיטות  	
הוראה, המקדמות הבנה עמוקה וחשיבה בכל תחומי הדעת ובכל הגילים.

כדי להטמיע את ההמלצות בסעיפים הקודמים, יש לערוך שינויים ארגוניים ניכרים במזכירות הפדגוגית  	
ולהקים גופים חדשים שיהיו אחראיים על תכנון וביצוע שיטתיים של השינויים המוצעים בתוכנית 

הלימודים ובחומרי הלימוד. גופים אלה יתוו קווים מנחים, יגבשו תוכניות ויעקבו אחר ביצוען. 

יש לשאוף לפתח מגוון שיטות הוראה המקדמות הבנה עמוקה וחשיבה, לקבוע עקרונות לארגון  	
רוחב  תחומי  להוראת  תוכנית  לפתח  היסוד,  תחומי  של  הלימודים  בתוכניות  הידע  של  מחודש 
ולשזור אותם בהוראת כל מקצועות הלימוד לכל הגילים, לפתח תחומי לימוד חדשים ולהטמיע 

את עקרונות הלמידה האינטרדיסציפלינרית ועקרונות האוטונומיה הפדגוגית. 

אף כי הוועדה נקראה לעסוק בתחום תוכניות הלימודים, יש להתריע על כך שלא ניתן להטמיע את  	
השינויים בתחום זה בלי לפתח את הידע של המורים והמורות )בהכשרת מורים חדשים ובפיתוח 
ואת  והמורים  המורות  הכשרת  את  להתאים  קוראת  הוועדה  לכן  מכהנים(.  מורים  של  מקצועי 

פיתוחם המקצועי למטרות, לדרכי הלמידה ולתוכניות הלימודים המומלצות.  

במקביל  לקדם  בלי  הלימודים  בתוכניות  המוצעים  השינויים  את  להטמיע  ניתן  לא  כך,  על  נוסף  	
שינויים מרחיקי לכת בדרכי ההערכה )בבתי הספר ובמערכת כולה(, ולכן הוועדה קוראת להתאים 

גם אותן למטרות, לדרכי הלמידה ולתוכניות הלימודים המומלצות.

כדוגמת  פדגוגיים  שינויים  של  מערכתית  שהטמעה  מעידים  רבים  מחקרים  כי  מזכירה  הוועדה  	
השינויים הנדונים בדוח זה אורכת שנים רבות. מדינות אחרות כבר התחילו לבצע שינויים מרחיקי 
לכת כדי להתאים את תוכניות הלימודים שלהן למאה ה-21. אומנם גם בישראל נעשו כבר פעולות 
רבות בכיוון זה, אולם יש צורך בפעולות שיטתיות נוספות המפורטות לעיל. כדי להיענות באופן 
מיטבי לאתגרי ההווה והעתיד ולהכין אליהם את הבוגרים העתידיים, מערכת החינוך הישראלית 

חייבת להתחיל באופן מידי בתהליך היישום של המלצות אלה, בטרם יהיה מאוחר.   
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