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פרק 4: הצעה למבנה תוכנית הלימודים בישראל 

בפרק זה תוצג הצעה לתכנון הלימודים ותוכניות הלימודים בישראל במאה ה-21. ראשית יוצגו שוב מסקנות 
עיקריות מהחלקים הקודמים, שהוועדה רואה בהן עקרונות־על לתכנון הלימודים העתידי. לאחר מכן יוצג 
מהפרקים  מקום  מראי  ויצוינו  בה  להיכלל  האמורים  הרכיבים  יפורטו  המומלץ,  הלימודים  תוכנית  מבנה 
לנגד  יעמדו  כי  שמומלץ  וקריטריונים  הנחיות  יוצגו  לבסוף  נוספות.  המלצות  מפורטות  שבהם  הקודמים 
עיניהם של מקבלי ההחלטות בבואם לקבוע את תוכנית הלימודים המפורטת בכל תחום לימוד ובכל הקשר 
חינוכי שבהם הם עובדים. כדי להסביר את המבנה המוצע באופן קוהרנטי, חוזר הפרק הזה על נקודות שונות 

המפורטות בפרקים הקודמים. 

1. עקרונות לתכנון לימודים עתידי במדינת ישראל

בפרקים  המפורטים  התאורטי  והרקע  התובנות  בסיס  ועל  הוועדה  שקיימה  הלמידה  תהליכי  בעקבות 
הקודמים של מסמך זה, החליטה הוועדה לאמץ כמה מהתובנות והמסקנות העולות מהפרקים הקודמים 

ולהתייחס אליהם כאל עקרונות על לתכנון לימודים:

1.1. עקרונות כלליים

)כפי  כיום  השינויים  את  הולם  באופן  המשקפות  החינוך  מטרות  על  להתבסס  צריך  הלימודים  תכנון  	
שהוגדר בפרק העוסק במטרותיה של תוכנית הלימודים( ולחתור באופן מפורש למימושן.

על תוכנית הלימודים לקחת בחשבון את המספר המוגבל של שעות הלימוד, ולוודא שכל תוספת לשעות  	
הלימוד תאוזן על ידי הפחתת תוכני לימוד מקבילה. עקרונות כלליים להכללה או אי הכללה של תכנים 

לימודיים יפורטו בהמשך הפרק.

תכנון הלמידה בתחום הקוגניטיבי־אקדמי צריך להתחשב גם במטרות בתחום הרגשי־חברתי ולהתייחס  	
אליהן.

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

במערכת  מקצועי  ופיתוח  הערכה  תהליכי  להטמיע  יש  חדשות  לימודים  תוכניות  להטמעת  במקביל  	
החינוך. השקעה ניכרת בתחומים אלו היא תנאי הכרחי ליישום מוצלח של תכנון הלימודים המוצע.
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1.2. עקרונות לתכנון הלמידה האקדמית

לימוד ידע ותכנים חשוב גם במאה ה-21, על כן לתהליכים של הבניית ידע יש מקום מרכזי בתוכניות  	
הלימודים כיום. 

מומלץ לעסוק בלמידה של ידע דינמי הניתן להכללה וליישום רחב. כלומר, מעבר מלמידה של עובדות  	
נפרדות זו לזו ללמידה של ידע המקושר לידע אחר בדיסציפלינה וכן לדיסציפלינות אחרות. כך ניתן 

יהיה להשתמש בידע החדש בנסיבות מתפתחות ובלתי ידועות. 

תוכניות הלימודים צריכות לתת מקום מרכזי לפיתוח של מגוון אסטרטגיות וסוגות חשיבה, כגון חשיבה  	
מטא־קוגניטיבית  חשיבה  ויזמית,  יצירתית  חשיבה  מערכתית,  חשיבה  ביקורתית,  חשיבה  טיעונית, 

ויכולת ויסות עצמי בלמידה, נטיות חשיבה ועוד.15

חשיבה  אסטרטגיות  ומפרה.  הדוק  באופן  חשיבה  ואסטרטגיות  ידע  הלימודים  בתוכנית  לשלב  יש  	
צריכות להילמד בתוך תחומי הלימוד ולא במנותק מהתכנים. כמו כן יש להתאימן למבנה האפיסטמי 
של כל אחד מתחומי הדעת, ולחתור לבנייתו בצורה שהולמת את אופיו ומבנהו, כפי שהוא נתפס בידי 

המומחים בו. 

ועקרונות מרכזיים, חלקם בתוך תחומי  גדולות או רעיונות  יש לחתור לארגן את הידע סביב שאלות  	
הדעת וחלקם חוצי תחומים. לנוכח אופיים המשתנה של תחומי הידע במאה ה-21, על תוכנית הלימודים 

לאפשר למידה בין־תחומית ולמידה של תחומי לימוד חדשים כדי לתת מענה לצרכים עתידיים.

הדרגים, לאפשר את מימושה  בכל  אנשי החינוך  פדגוגית של  אוטונומיה  לעודד  על תכנון הלימודים  	
ולעצב קווים מנחים להסדרתה.

2. מבנה תוכנית הלימודים ורכיביה

תוכנית  כי  מציעים  אנו  הקודמים,  בפרקים  המפורט  התאורטי  הרקע  ולאור  הללו  היסוד  עקרונות  לאור 
הלימודים תיבנה מחמישה מרכיבים:

יכולות רוחביות חוצות תחומי לימוד. 	

תחומי תשתית. 	

לימודים בין־תחומיים. 	

תחומי לימוד חדשים. 	

תחומים ונושאים פתוחים לעידוד יוזמות ואוטונומיה של בתי הספר והמורים והמורות. 	

חשיבה".  ו"יכולות  חשיבה"  "אסטרטגיות  חשיבה",  "מיומנויות  במונחים  שונים  בהקשרים  משתמשים  המקצועית  בספרות   15
במערכת החינוך הישראלית, בעקבות שנים רבות של הטמעה מאומצת, נעשה כיום שימוש הולך וגובר במונחים "אסטרטגיות" 
ו"מיומנויות". אנשי חינוך עלולים לחוש שרפורמות מונחתות עליהם מלמעלה ומשתנות כל הזמן. כדי למנוע תחושה זו, העדפנו 
מיומנויות  ידע,  כי  להדגיש  יש  זאת  עם  "יכולות".  במונח  יחסית  מעט  להשתמש  בחרנו  לכן  חדשה.  טרמינולוגיה  להכניס  לא 

ואסטרטגיות כוללים את האפשרות להשתמש בהן לפתרון בעיות בהקשרים חדשים.
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בתוכנית  מהם  אחד  לכל  שיינתן  היחסי  ולמשקל  מהרכיבים  אחד  כל  שירכיבו  לתכנים  בנוגע  החלטות 
הלימודים יתקבלו על ידי אנשי חינוך בדרגים שונים ובהקשרים חינוכיים ספציפיים, בהתאם לקריטריונים 

שיתוארו בהמשך. להלן פירוט המרכיבים:

2.1. יכולות רוחביות חוצות תחומי לימוד

הוועדה מציעה ללמד ארבעה תחומי רוחב:

שפת אם ואוריינות לשונית. 	
פיתוח מיומנויות חשיבה. 	

 ,5 2 בחוק החינוך הממלכתי, תיקון מס'  )ברוח ערכי מגילת העצמאות וסעיף  חינוך אזרחי־דמוקרטי  	
2000-תש"ס(.

אוריינות דיגיטלית. 	

לאחר סיום העבודה של הוועדה העוסקת במיומנויות רגשיות־חברתיות וניסוח המלצותיה, מומלץ לשקול 
להוסיף את הטיפול במיומנויות רגשיות־חברתיות כתחום רוחב חמישי. 

כאמור בפרק הקודם, פיתוח יכולות רוחביות מכוון להשגת מטרות חוצות דיסציפלינות, מעבר ללימוד תחום 
ייחודיים לתחומי הדעת; הן מתפתחות דרך  גם היבטים  יש בהן היבטים כלליים, אך  זה או אחר.  ספציפי 
למידה של מקצועות לימוד אחרים ומשפיעות עליהם. לפיכך יש לטפח את היכולות הרוחביות בכל תחום 
את  להכליל  ולתלמידות  לתלמידים  לסייע  כדי  אחרים  דעת  לתחומי  ולהתאימן  למאפייניו,  בהתאם  דעת 
היכולות שהם רוכשים. כך למשל, במסגרת פיתוח מיומנויות חשיבה, ילמדו התלמידים והתלמידות לפתח 

טיעון בכל תחומי הלימודים, אולם אופי הטיעון והראיות המקובלות להצדקתו — ישתנו בין תחומי הדעת.

לתחום  הולם  קוהרנטי,  באופן  הלימודים  תוכניות  בכל  שילובן  את  מחייבת  הרוחב  מטרות  השגת  כן,  אם 
ומותאם לגיל התלמידים והתלמידות. לשם כך יש להתאים את המטרות לגיל הלומדים והלומדות ולהבהיר 
את הדומה והשונה בין תחומי דעת שונים ביחס למטרות הרוחב. תהליך זה יתרחש בד בבד עם יצירה של 
שפה אחידה ושימוש שוטף בה. כך למשל, כדי לשפר יכולות אוריינות לשונית בשפת האם, יקדמו המורים 
והמורות בכל תחומי הלימוד כישורי קריאה והבנת הנקרא של טקסטים אקדמיים וכן כישורי כתיבה חופשית 
והבעה בעל פה בהקשר לתכנים בתחומי הלימוד השונים. מהלכים אלו ידגישו את הייחודיות של האוריינות 
פעילויות  הלימוד  תחומי  בכל  ישלבו  ומורות  מורים  חשיבה,  מיומנויות  שיפור  לצורך  דעת.  תחום  בכל 
אומר, הבנה של הדרכים  הווי  והבנה אפיסטמית של תחום הדעת.  גבוה  הדורשות הפעלת חשיבה מסדר 
והתהליכים שבאמצעותם נוצר ומוערך הידע בתחום הדעת. גם החינוך האזרחי־דמוקרטי לא יהיה נחלתם 
הבלעדית של מורים ומורות לאזרחות, אלא חלק מהתפקיד של כל מורה בעת הוראת תכנים, תהליכים או 
אירועים רלוונטיים. כך למשל, בעת לימוד יצירה ספרותית או פרק מהתנ"ך העוסקים בֵחירּות, המורה יקשר 
את הטקסט למושגים מתחום חירות הפרט באזרחות. דוגמה נוספת: בִחירֹות לוועדות הכיתה או לבית הספר 

ינוצלו להדגמה ולהסברים על בחירות במדינה דמוקרטית.

דיגיטליים בכל תחומי  וכלים  ישולבו תכנים  והתלמידות,  דיגיטלית בקרב התלמידים  כדי לקדם אוריינות 
הדעת. התכנים והכלים הדיגיטליים יקדמו את מטרות פיתוח הידע והמיומנויות של תחום הדעת ויפתחו 
כישורי אוריינות דיגיטלית. לדוגמה, בלימודי מדעים ישלבו המורים והמורות סימולציות מדעיות דיגיטליות, 
ובמאגרים  במילונים  והתלמידות  התלמידים  ישתמשו  שפה  בלימודי  ועוד.  מקוונים  מדעיים  מאמרים 
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הסוגות  על  ילמדו  דיגיטלית,  לתקשורת  בשפה  השימוש  של  הייחודיים  המאפיינים  על  ילמדו  מקוונים, 
החדשות המאפיינות את התקשורת המקוונת ועוד.

בכל תחומי הדעת יכולים התלמידים והתלמידות להתנסות בכתיבה של מסמכים דיגיטליים שיתופיים, בשיח 
מקוון ובלמידה ממקורות מידע מקוונים. מטרות השילוב של אוריינות דיגיטלית בדיסציפלינות השונות הן 
לשפר את ההוראה והלמידה בכל תחום דעת, לקדם את יכולתם של הלומדים והלומדות להשתמש בתכנים 

ובכלים דיגיטליים מגוונים וליצור תוצרים דיגיטליים, וכל זאת באופן יעיל, מושכל, ביקורתי ואתי.

כדי לאפשר את השגת המטרות של היכולות הרוחביות יש לדאוג לכך שיבואו לידי ביטוי בתוכניות הלימוד 
החדשות וכן בכלי הערכה חדשים שיפותחו — במבחנים בכתב, באמצעים דיגיטליים ובמגוון דרכי הערכה 
היא  מורים  של  מקצועי  ופיתוח  מורים  הכשרת  בתוכניות  הרוחביות  היכולות  הכללת  כן,  כמו  נוספות. 
הכרחית. כדי לאפשר את העיסוק ביכולות הרוחביות באופן שיטתי, קוהרנטי ואפקטיבי, יש להגדיר במדויק 
את מטרותיהן ולפרט את האמצעים להשגתן. לפיכך אנו ממליצים על הקמת גופי מומחים, שיכללו מומחים 
ינסחו  ומומחיות לתחומי תוכן שונים. צוותי המומחים  ומומחים  ומומחיות לסוגיות הנדונות באופן כללי 
בצורה בהירה, ממצה ומותאמת גיל את המטרות של כל אחד מתחומי הרוחב, ויצרפו דוגמאות להכללתן 

בתוכניות הלימודים, לדרכי ההוראה ולהערכת התלמידים והתלמידות.

ולהמלצות  רוחב,  כתחום  לעיל  הנזכרים  מהתחומים  אחד  כל  ללמד  ההמלצה  שמאחורי  הרציונל  להבנת 
אופרטיביות בנוגע ליישום, ראו בפרק הקודם של המסמך.

2.2. תחומי תשתית 

לימודי התשתית יכללו את התחומים הבאים:

שפת אם 	

מתמטיקה 	

מדעי הרוח 	

מדעים וטכנולוגיה 	

אזרחות 	

מדעי החברה 	

אנגלית 	

תרבות ומורשת )יהדות, אסלאם, נצרות ודת דרוזית( 	

אומנויות 	

חינוך גופני ובריאות. 	

כל  הפדגוגית.  המזכירות  ידי  על  ייכתבו  שלהם  הלימוד  שתוכניות  חובה  לימודי  יכללו  התשתית  לימודי 
ולכן  ה-21,  במאה  ההוראה  מטרות  של  חשובים  היבטים  עם  מתכתב  לעיל  שצוינו  הלימוד  מתחומי  אחד 
ההמלצה היא להמשיך ללמדם. יחד עם זאת, עולה כיום הצורך להיענות למטרות חדשות הדורשות העמקה 
של למידת ידע ולמידת מיומנויות בתחומים הקיימים לצד למידה של תחומים חדשים. חשוב להדגיש כי 
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הוועדה תומכת בקריאה של ארגון ה-OECD להימנע מתוכניות לימודים עמוסות מכיוון שאלו מובילות 
בהכרח ללמידה שטחית.

על מנת לאפשר למידת עומק והיכרות מעמיקה בין מורה לתלמידים ולתלמידות, אנו ממליצים שתלמיד לא 
ילמד בבת אחת יותר משישה–שבעה מקצועות או תחומים שונים שיוכלו להתחלף במהלך השנה. מכאן ברור 
גם שתהיה חלוקה של תחומים ומקצועות לימוד על פני השנים, כך שתלמידות ותלמידים לא ילמדו במהלך 
שנת לימודים אחת את כל המקצועות. כמו כן, כדי להבטיח שילמדו "יותר על פחות" ולא "פחות על פחות", 
ההמלצה  שמאחורי  ברציונל  להעמקה  איכות.  של  ברורים  וקריטריונים  מתאימות  הערכה  דרכי  לפתח  יש 
לארגן את הידע והמיומנויות בתחומי התשתית בדרכים חדשות, אנא ראו את הפרקים הקודמים בנושא ידע, 
מיומנויות חשיבה ותחומי רוחב. להמלצות כיצד יש לגשת בפועל למלאכת הארגון החדש של הידע בתחומים 

אלה אנא ראו את ההמלצות האופרטיביות המפורטות המופיעות בסוף כל אחד מהפרקים האלה. 

2.3. לימודים בין־תחומיים

אינטרדיסציפלינריּות, או בין־תחומיּות, היא כאמור יצירת ידע אינטגרטיבי המבוסס על אינטראקציות בין 
דיסציפלינות שונות. למידה בין־תחומית יכולה להתבסס על תוכנית לימודים ממלכתית ויכולה להתבסס 
על תוכניות לימודים שיכתבו גופים מחוץ למשרד החינוך. היא יכולה להתקיים במשבצת זמן קבועה כחלק 
מתוכנית הלימודים השוטפת. לימודי מדעים בחטיבת הביניים הם דוגמה ללמידה בין־תחומית המתקיימת 
כבר שנים רבות בתוכנית הלימודים בישראל. בתי ספר מסוימים בישראל אגמו משאבים והנהיגו בשנים 
האחרונות אשכול של מקצועות לימוד בתחומים כגון לימודים הומניסטיים, מדעיים ומדעי החברה. למידה 
הנוהגים  ספר  בתי  יש  למשל,  כך  חד־פעמיות.  ייחודיות,  זמן  במשבצות  גם  להתקיים  עשויה  בין־תחומית 
להקדיש שבוע לימודים אחד בכל מחצית ללמידה בין־תחומית, כל פעם סביב נושא נבחר אחר. למידה כזו 
יכולה להתקיים גם במסגרת פרויקטים שבהם תלמיד יחיד או קבוצת תלמידות ותלמידים מבצעים פרויקט 
בעל אופי בין־תחומי ובהנחיית מורים או מורות מתחומים שונים. להעמקה ברציונל שמאחורי ההמלצה 
ללמד לימודים בין־תחומיים ולהמלצות אופרטיביות בנוגע ליישום, אנא ראו סעיף שש של הפרק הקודם 

של מסמך זה.

2.4. תחומי לימוד חדשים

השינויים הדרמטיים בעולמנו מחייבים לקבוע מטרות חדשות לחינוך, ומחייבים הוספה של תחומי לימוד 
הפדגוגית,  במזכירות  ייכתבו  שלהם  הלימודים  שתוכניות  תשתית  כלימודי  הן  הספר,  בבית  נלמדו  שטרם 
הן במסגרת של לימודים בין־תחומיים או לימודים פתוחים. הכוונה היא לתחומים כגון אוריינות פיננסית, 
אתיקה, קיימּות ועוד. יחד עם זאת, הוועדה מתריעה בפני היסחפות פופוליסטית אחר מקצועות או תחומים 
עכשוויים שאינם מתאימים לתלמידי בתי הספר. לשם סיוע בקבלת החלטות מושכלות בנושא זה, מומלץ 
להיעזר ברשימת הקריטריונים שבהמשך. חשוב לציין כי הכנסת מקצוע חדש לתוכנית הלימודים מחייבת 
מקבלי  את  ישמשו  אשר  המלצות  יגבש  המומחים  גוף  כך,  על  נוסף  אחר.  מקצוע  של  צמצום  או  הסרה 
ההחלטות בנושאי תכנון לימודים ברמות השונות )רמה ממלכתית ורמות מקומיות(, בחירה מושכלת של 
תחומי לימוד חדשים והתאמתם לגיל התלמידים והתלמידות וכן עקרונות לפיתוח תוכניות לימודים בהתאם 
הניסיון המצטבר במקומות שונים בעולם. להעמקה ברציונל  ולאור  לטיבם המשתנה של תחומי הלימוד 
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בנוגע  אופרטיביות  ולהמלצות  הלימודים  בתוכנית  חדשים  לימוד  מקצועות  לשלב  ההמלצה  שמאחורי 
ליישום, אנא ראו סעיף שבע של הפרק הקודם של מסמך זה. 

2.5. תחומים פתוחים לעידוד יזמות ואוטונומיה של בתי הספר והמורים והמורות

הוועדה רואה חשיבות בהוספת מרכיב בתוך תוכנית הלימודים שיאפשר לעודד יוזמות ובחירה אוטונומית 
ותלמידים  הורים  ומורות,  מורים  ספר,  בתי  של  ומנהלות  מנהלים  חינוך,  רשתות  מקומיות,  רשויות  של 
ותלמידות — בתחומי לימוד, נושאי לימוד או דרכי הוראה שאינם כלולים בתוכנית הלימודים הממלכתית. 
מרכיב זה הוא חלק מההמלצה הכללית של הוועדה להרחיב את האוטונומיה הפדגוגית במערכת, ולאפשר 
למורים ולמורות לקבוע בעצמם מה ללמד וכיצד. הוועדה מודעת לכך שגם היום יש בתוכניות הלימודים 
בבתי הספר רכיבים של בחירה ויוזמות מהשטח. אם כן, הכוונה היא למרכיב שאינו חדש במערכת, אולם 
הוועדה סבורה שיש לחזק אותו, להרחיב אותו ולשפרו. לשם כך אנו ממליצים על הקמת גוף נוסף בתוך 
המזכירות הפדגוגית שיגבש הצעות למשאבים פדגוגיים ותקציביים, יסייע בפתרון של מגבלות בירוקרטיות 
ויקים במות לשיתופי ידע ומשאבי הוראה-למידה בין מורים ומורות ובתי ספר שונים. גוף זה גם יפתח אמות 
מידה מושכלות שיאפשרו בקרה עדינה, כדי להבטיח את זכויות התלמידים והתלמידות בלי לפגום בתחושת 

האוטונומיה של אנשי החינוך. 

אמות מידה אלו יתרכזו בשלושה היבטים:

הגדרת הנושאים שלא יהיו כלולים במסגרת האוטונומיה הפדגוגית, למשל, עיסוק בתכנים פוגעניים  	
שאינם שומרים על עקרונות של שוויון, סובלנות וכולי.

	 גיבוש קריטריונים לבחינת האיכות של המרכיבים הפתוחים )כולל בחינתם לאור רשימת הקריטריונים 
הכללית לבחירה בין תחומי לימוד — ראו להלן(.

מתוך הנחה שזמן הלימוד הוא משאב יקר שיש להשתמש בו בצורה מושכלת, יגבש אותו גוף קריטריונים  	
לקביעת היקף השעות של המרכיבים הפתוחים במסגרות החינוך ושלבי הגיל השונים. 

2.6. הלמידה בבתי הספר

אנו רואים את שעות הלימוד בבית הספר כפסיפס של חמשת המרכיבים שצוינו לעיל: יכולות רוחביות חוצות 
תחומי לימוד, לימוד תחומי תשתית, לימודים בין־תחומיים, מקצועות לימוד חדשים ומרכיב פתוח. גודלם 
היחסי של המרכיבים עשוי להשתנות לאורך השנים, בהתאם לשיפור יכולותיהם של בתי הספר והמורים 
והמורות ללמד, ללמוד ולהעריך את עבודתם, ובהתאם לשינוי בתנאים החברתיים. השיקולים שיכוונו את 

ההחלטה על גודלם היחסי של המרכיבים מפורטים בהמשך. 

בנקודה זו חשוב להעיר כמה הערות: כל המרכיבים, כולל מקצועות החובה, צריכים להילמד בעזרת דרכי 
הוראה-למידה עדכניות המכוונות ללמידה עמוקה ומשמעותית. כלומר, גם מקצועות החובה יילמדו בדרך 

פעילה, רלוונטית ועתירת חשיבה שתיצור ידע רחב, עמוק ומקושר.

המרכיבים השונים אינם חייבים להיות נפרדים, אלא יכולים להילמד יחד. כך למשל, לימודים בין־תחומיים 
יכולים להיות חלק מלימודי מקצועות החובה )על ידי יצירת אשכול של מקצועות רבי מלל, למשל( או חלק 
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מלימוד של מקצועות חדשים. מרכיבים פתוחים המעודדים יוזמות יכולים לבוא לידי ביטוי בשעות לימוד 
שיוקדשו לנושא שהמציא מורה יזם, הרוצה לשתף את תלמידיו ותלמידותיו בנושא שאינו נכלל בתוכנית 
הלימודים אך קרוב לליבו, או כחלק ממקצוע חובה. דוגמה לכך יכולה להיות קבוצת מורים ומורות לאזרחות 

שתבחר ליזום פרויקט עירוני בנושא קשור לתוכנית הלימודים. 

בתחומים רבים הידע משתנה בקצב מהיר, על כן יש צורך לקבוע דרכים לעדכון מהיר של תחומי לימוד, 
תוכני לימוד וחומרי לימוד והערכה.

לימוד  שעות  של  מוגבל  מספר  הקצרה":  ה"שמיכה  סוגיית  הוא  שלעיל  ההמלצות  ביישום  הקשיים  אחד 
שצריכות להספיק להשגת מטרת רבות. סוגיה זו תדרוש תהליכים מורכבים של קבלת החלטות, שיצטרכו 
להתקבל בכל הדרגים במערכת. אחת הדרכים שעשויות להקל על המחסור בזמן לימוד היא הגדלת הניצולת 
של שעות ההוראה הקיימות. בפועל בתי ספר מלמדים הרבה פחות זמן נטו מהשעות שעומדות לרשותם. זמן 
הלמידה בשיעור הוא בדרך כלל פחות מ-45 דקות )בגלל כניסה מאוחרת, בעיות משמעת ונורמות לא ברורות(, 
והרבה שיעורים מתבזבזים על הכנות לטיולים, טקסים, אירועים מיוחדים וכיוצא באלה. אנו ממליצים על 

עבודה מערכתית קפדנית שתעסוק בדרכים להגדלת הניצולת של שנות הלימוד הקיימות במערכת.

3. קריטריונים לבחירה מושכלת לארגון הלימודים

החלטות על פירוט הנושאים שיש ללמוד בכל מקצוע )חדשים כישנים( וכן על הכנסת מקצועות חדשים, על 
מהותם והיקפם, על הרצף הרצוי, על התאמתם לגיל התלמידים והתלמידות, ולעיתים אף על הדרכים שיש 
ללמד תכנים ספציפיים הן בסמכות הוועדות העליונות לכל מקצוע. לכן, הוועדה רואה כתפקידה להציע כלים 
אסטרטגיים )היוריסטיים( כלליים )מתאימים לכל תחום ידע( אשר עשויים לתמוך בתהליך קבלת החלטות 
מושכלות, מוצדקות ושקופות בכל הנוגע להמשכיות ולעיצוב העתידי של תחומי לימוד קיימים או להכנסת 
תחומים או נושאים חדשים. הכלים המוצעים הם קריטריונים שעשויים לשרת לא רק את הדרגים המחליטים 
ברמה ארצית, אלא גם את המנהלים הפדגוגיים של רשויות החינוך ברמה המקומית או ברשתות חינוך, את 
מנהלי בתי הספר, את המנחים והמדריכים, את מפתחי חומרי הלמידה ואף מורים בכיתותיהם כאשר הם 
באים להכריע בין אופציות שונות של נושאים ודגשים, לעיתים אפילו ברמת השיעור הבודד. הקריטריונים 

המוצעים להלן מנוסחים כשאלות עזר.

מטרות

אילו מטרות כלליות או ספציפיות נועד תחום דעת או נושא מסוים להגשים או לקדם?  .1

כיצד ניתן יהיה להנחות עיצוב של תחום או נושא זה כדי להבטיח הגשמה מיטבית של המטרות הללו?   .2

בניסוח תשובה לשאלות אלה ניתן להיעזר במטרות שנוסחו לעיל או במטרות אינטרינזיות לתחום הדעת 
הספציפי.

מהות התחום 

יש לבדוק אם בחירה בנושא או בתחום דעת חדש מזמנת ביטוי מפורש של מהותו:

האם מובלטים רעיונות מרכזיים )כפי שהם נתפסים על ידי המומחים בתחום(?  .1

האם מודגשות מערכות המושגים הקנוניים והבסיסיים?  .2
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האם מוצגות ה"שאלות הגדולות" שמעסיקות את העוסקים בתחום?   .3

האם הלימודים כוללים התנסות בדרכי חשיבה אופייניות ודרכי פתרון בעיות ייצוגיות?  .4

האם הלימודים כוללים היכרות עם מהות עבודתם של אנשי המקצוע בתחום )או לפחות "טעימה" של   .5
עבודתם(? 

האם הלימודים כוללים ביסוס היכרות של המבנה האפיסטמי של אותו תחום והבנה שלו?   .6

על ההיבטים הללו לבוא לידי ביטוי בחומרי הלימוד, במהלכי ההוראה ובדרכי ההערכה.

לכידות )קוהרנטיות(

האם יש בנושא החדש "סיפור קוהרנטי"? ידע מקושר )בתוך הנושא, בתוך התחום ועם תחומים אחרים(,   .1
דינמי, המקדם הבנה מעמיקה? ידע הנטוע בהקשר מסוים וגם ניתן להכללה וליישום?

האם התחום נושק למקצועות או לתחומים אחרים ומזמן הבנה מעמיקה שלהם, הן מבחינת מערכות   .2
זאת  השקה  אחד?  מתחום  יותר  מעשירים  הלימודים  האם  חשיבה?  מיומנויות  מבחינת  הן  מושגים, 

עשויה לבוא לידי ביטוי כקריטריון לבחירה של תחומים שיכולים לתרום ללמידה משמעותית. 

ידע ומיומנויות

האם הנושאים, התחומים והמקצועות מאפשרים לבנות קשר הדוק בין ידע למיומנויות חשיבה? תחומים 
שבהם המיקוד הוא בידע גרידא )מידע, עובדות, פרוצדורות או ידע שטחי על מושגים( או לחלופין תחומים 
שבהם המיקוד הוא במיומנויות חשיבה כלליות שאינן טבולות בתחום ידע ספציפי יקבלו עדיפות נמוכה 

בתוכניות הלמידה ובחומרי לימוד )ראו בפרק שתיים של מסמך זה(.

שוויון הזדמנויות

האם הנושא או התחום הלימודי הנבחר יתכווננו להקניית בסיס שכל תלמיד יוכל להפיק ממנו כישורים   .1
נגישות למקורות מידע, הצלבת  )תושייה, התמצאות,  כלשהם לתפקוד מול אתגרים של המאה ה-21 

מידע, ביקורתיות, גמישות, אחריות ועוד( בהקשר של תחום ידע נתון?

של  כלשהי  ברמה  מסוים  בתחום  בעיסוק  לבחירה  ובסיס  הזדמנויות  למצוא  יוכל  תלמיד  כל  האם   .2
התמחות? 

היבטים רגשיים ואישיים

האם הנושא או התחום הנבחר תורם )או לחילופין פוגע( בבניית היבטים אישיים ורגשיים )זהות אתנית, דתית 
או חילונית, דימוי עצמי, תחושת מסוגלות עצמית ועוד(? 

היתכנות מערכתית

יש לבחון אם קיימת היתכנות להטמעה איכותית בקנה מידה מערכתי:

לתחומים  המוקצות  השעות  של  הכללי  במערך  ומתחשב  ברור  באופן  מוקצה  שעות  מספר  האם   .1
ולמקצועות אחרים?

האם ישנם צוותי פיתוח שיוכלו להציע חומרי למידה איכותיים על פי כל הקריטריונים הנ"ל?  .2
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האם קיימים מסלולי למידה והתמקצעות למורים ולמורות?   .3

האם בשטח קיימת הכרה בצורך לעצב מגוון דרכי הערכה מתאימות?   .4

האם תיתכן יציבות בהוראת התחום לאורך זמן?   .5

4. הטמעה מערכתית

הוועדה אומנם נקראה לבחון את סוגיית תוכניות הלימודים ולא את סוגיית ההטמעה המערכתית, אולם לסיום 
אי אפשר שלא להתייחס בקצרה גם לסוגיית ההטמעה. כדי להטמיע את ההמלצות בסעיפים הקודמים, יש 
לערוך שינויים ארגוניים ניכרים במזכירות הפדגוגית ולהקים גופים חדשים שיהיו אחראיים על תכנון וביצוע 
שיטתיים של כל אחד מהשינויים המוצעים בתוכנית הלימודים. גופים אלה יגבשו קווים מנחים ותוכניות 
ויעקבו אחר הביצוע של פיתוח מגוון שיטות ההוראה המקדמות הבנה עמוקה וחשיבה; עקרונות לארגון 
המחודש של הידע  בתוכניות הלימודים של תחומי היסוד; פיתוח תוכנית רב־גילאית להוראת חומי הרוחב 
ושזירתם בכל מקצועות הלימוד; פיתוח תחומי הלימוד החדשים; עקרונות הלמידה האינטרדיסציפלינרית 

ועקרונות האוטונומיה הפדגוגית.

אף כי הוועדה לא נקראה לעסוק באופן מפורט בתחום הידע של המורים והמורות, יש להתריע על כך שלא 
ניתן להטמיע את השינויים בתחום תוכניות הלמודים מבלי לעבוד באופן מקביל על פיתוח הידע של מורים 
הוועדה קוראת להתאים את  לכן  ומורות מכהנים(.  ובפיתוח מקצועי של מורים  )בהכשרת מורים  ומורות 

הכשרת המורים ופיתוחם המקצועי למטרות, לדרכי הלמידה ולתוכניות הלימודים המומלצות.  

נוסף על כך, יש גם להתריע על כך שלא ניתן להטמיע את השינויים המוצעים בתוכניות הלימודים מבלי 
לקדם במקביל שינויים מרחיקי לכת בדרכי ההערכה. לכן הוועדה קוראת להתאים גם את דרכי ההערכה 

)בתוך בתי הספר ובמערכת כולה( למטרות, לדרכי הלמידה ולתוכניות הלימודים המומלצות.

השינויים  כדוגמת  פדגוגיים  שינויים  של  מערכתית  שהטמעה  מעידים  רבים  מחקרים  כי  מזכירה  הוועדה 
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 והבוגרות העתידיים אין זמן לחכות. מערכת החינוך הישראלית חייבת להתחיל באופן 

מידי בתהליך היישום של השינוי המוצע בתוכניות הלימודים, בטרם יהיה מאוחר.   
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