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 ?לשם מה

 מה המטרה של החינוך בישראל ואיך היינו  

 ?ת מערכת החינוך/רוצים לראות את בוגר
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 (1972, לם)שלושה דימויים אידיאלים של הבוגר 

 

 "(המחוברת"הבוגר )מצויד בכלים  

 

 "(הבוגר המתורבת)"ערכי  

 

 "(הבוגר הממומש)"הוא עצמו   

 

 



5 

 תפיסת דמות הבוגר

 מיומנויות

Skills 

 ידע

Knowledge 
 ערכים

Values 

 .2 נקודות הייחוס .1 שלושת היסודות

 המשפחה

 

  העבודה שוק
 הפרט

 הלאום /המדינה

 

 התרבות /החברה



6 

המעניקה לבוגר   ,וערכים מיומנויות ,עיד המשלבת מעמיקה למידה

 ברמה ה המשתנההסביב אתגרי עם מוצלחת להתמודדותיכולות 

  והתעסוקתית אזרחית-החברתית ,האישית

 דמות הבוגר כמצפן מערכתי
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 להבין

 לפעול להתחייב

רעיונות גדולים  

 מבוססי מידע

,  ערכים אישיים

 חברתיים ותרבותיים

,  מיומנויות קוגניטיביות

 חברתיות  , רגשיות

 וגופניות  

 דמות הבוגר כמצפן מערכתי
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 שפתית אוריינות•

 מתמטית אוריינות•

 מדעית אוריינות•

  ביקורתית חשיבה•

 יצירתית חשיבה•

 דיגיטאלית אוריינות•

  מידע אוריינות•

 עצמית מודעות•

 עצמית הכוונה•

 חברתית מודעות•

 חברתית התנהלות•

 גלובאלית אוריינות•

 גופנית אוריינות•

 ובריאותית

 הלמידה וחדוות הדעת אהבת•

 יהודית כמדינה ישראל מדינת לערכי מחויבות•

 ודמוקרטית

 ישראל במדינת והתרבות המורשת ערכי כיבוד•

 והמשפחה האדם כבוד•

 הדדית וערבות חברתי צדק•

 
 
 
 

 מדעים•

 ומתמטיקה

 ומורשת רוח•

 שפות•

 אומנויות•

 

 

 מיומנויות

 ערכים

 ידע

 דמות הבוגר כמצפן מערכתי
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 פירוט הערכים הערכים

 עידוד הסקרנות והעניין1. הדעת וחדוות הלמידהאהבת 

 שאיפה למצוינות ולמיצוי יכולות2.

 מחשבה עצמאית ויוזמה3.

מחויבות לערכי מדינת ישראל כמדינה יהודית  
 ודמוקרטית

 הכרות ומחויבות לערכים יהודיים ודמוקרטיים1.

 כיבוד סמלי המדינה ושמירת החוק2.

 שירות משמעותי3.

 השתתפות בתהליכים דמוקרטיים בחברה4.

במדינת  כיבוד ערכי המורשת והתרבות 
 ישראל

 מחויבות לערכי המורשת והתרבות הייחודיים לכל קבוצה1.

 היכרות וכבוד לתרבויות ומורשות אחרות במדינה2.

להשקפותיו ולחירויות  , לתרבותו, לזכויותיו, כבוד לאדם1. האדם והמשפחהכבוד 

 היסוד

 שמירה על קדושת החיים2.

 כיבוד ההורים והמעגל המשפחתי3.

 סולידריות ועזרה לזולת1. צדק חברתי וערבות הדדית

 מעורבות חברתית ואזרחית  2.

 מחויבות לטבע וקידום צדק סביבתי3.

 ערכי דמות הבוגר
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 אוריינות. 12
אוריינות  . 6 גלובלית

 דיגיטלית

 אוריינות. 13
 גופנית בריאותית

הכוונה  . 9
 עצמית

מודעות . 8
 עצמית

אוריינות  . 3
 מדעית

 אוריינות. 1
 שפתית

אוריינות  . 2
 מתמטית

חשיבה  . 4
 ביקורתית

חשיבה  . 5
 יצירתית

 ת /בוגר
מערכת החינוך  

 קוגניטיביות בין אישיות הישראלית

 תוך אישיות

התנהלות . 11
 חברתית

מודעות . 10
 חברתית

 גופניות

אוריינות  . 7
 מידע

 מיומנויות דמות הבוגר
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 Australia, Casel, Harvard, ,OECD ,החינוך משרד  :מקורות רשימת

מודעות עצמית. 8/ מיומנויות   

 מודעות לתהליכים פנימיים העוברים על הפרט והכרה נטיותיו ומאפייניו

מסוגלות עצמית. 3  

Self-Efficacy  

הכרת העצמי. 2  

Self-Knowledge 

זיהוי רגשות . 1  

Emotion 

Identification 
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הכוונה עצמית. 9/ מיומנויות   

 Australia ,Casel ,Harvard ,OECD, משרד החינוך:  רשימת מקורות

התמודדות עם . 3
 לחץ ומשבר
Coping 

הנעה עצמית. 2  
Self-

Motivation 

ויסות עצמי . 1  
Self-

Regulation 

הנעה  , הכוללת ויסות עצמי( self- regulation)היכולת לניהול עצמי 
 .המאפשרת התמודדות עם לחצים ומשברים, עצמית וחוסן
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 מודעות חברתית. 10/ מיומנויות 

 רגישות תרבותית. 3
Cultural 

Sensitivity 

 הבנת האחר. 1
Understanding 

Others 

זיהוי מצבים  . 2
 חברתיים

זיהוי נורמות חברתיות  , היכולת לפעול בסיטואציות חברתיות מתוך הבנת האחר
והשפעתן ומתוך פתיחות ורגישות כלפי אנשים מקבוצות חברתיות ותרבותיות  

 .  אחרות
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התנהלות חברתית. 11/ מיומנויות   

תקשורת. 1  
Communication 

ניהול יחסים בין  . 4
 אישיים

Diverse Social 
Relationships 

ניהול קונפליקטים . 2  
Conflict 

Management 

עבודת צוות. 3   
Teamwork 

היכולת ליצור ולשמר מערכות יחסים חיוביות ומתגמלות במגוון רחב של  
 . הקשרים ולפעול בשיתוף פעולה
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אוריינות גלובלית. 12/ מיומנויות   

התנהלות . 3  
 רב תרבותית

אחריות גלובלית. 2  
  

מודעות גלובלית. 1  
Global Awareness 

פתיחות ואמפתיה כלפי  , לגלות סקרנות; להתמצא ולגלות אכפתיות כלפי סוגיות גלובליות
 לעבוד בשיתוף פעולה עמם ולכבד נורמות חברתיות, אנשים מתרבויות וקבוצות אחרות
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 הגדרה  שלב

ברור ואחיד  , בניסוח פשוט תיאור המיומנות• המיומנויות המשגת

 י אנשי המקצוע בשטח"באופן שיובן ע

הספציפיות המרכיבות את  היכולות• פירוט מרכיבי הליבה

המיומנויות המהוות את התנאים המספקים 

 וההכרחיים לקיומה

המיומנות אמורה לבוא לידי  תיאור האופן בה• שלבי ההתפתחות

 ביטוי בשלבים השונים על הרצף הגילאי

, מצב סוציואקונומי, מגדר: היבטים 3סביב • התייחסות להיבטי הוגנות

 .תרבות

 

מיטבי המאפשר רכישת   אקוסיסטם•

ברמה הבית : מיומנויות למגוון אוכלוסיות

 .היישובית וברמת המשרד, ספרית

 

 תהליך העבודה :מיומנויות
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 הרגשיים והחברתיים, מיומנויות וערכים בתהליכים הלימודיים, שילוב ידע. 1

 ומגוונותשילוב דרכי למידה והוראה איכותיות . 2

 התאמת דרכי הערכה ומדידה. 3

 מסוגלות ובחירה, הזדהות :במורים בהובלת התהליךתמיכה . 4

 

 

 יעדי המהלך

מהלך היישום יבנה מתוך תפיסה של בחירה ובניית יכולות של צוותים בית  

 ובאופן הדרגתי( מודל הצמחה ולא הטמעה)ספרים 
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 ר איתי אשר"לזכרו של ד

ממש   שהאישכולבשנה והגעתי למסקנה הזדקנתי , בדמות הבוגר אישכולאחרי הרבה ויכוחים על "

מה זה משנה למורה ריקי אם אמפתיה היא רגשית  -כבר דיברנו על אמפתיה . לא קריטי למערכת

מה שחשוב הוא לסמן שאמפתיה זה נכס חשוב מאד  ? או תוך אישית או בין אישית, או חברתית

סביבה מוקדמת אלא /י הגנטיקה"לשנות תפיסות כך שלא מדובר בכישרון שנקבע ע, לפרט ולחברה

ואז ללמד את צוותי החינוך  (growth mindset) להיפך יש למערכת החינוך פוטנציאל לטפח באדם

 (. כ אצל תלמידיהם"קודם כל אצלם ואח)איך לטפח אמפתיה באופן אפקטיבי 

לפעמים כגישות ולפעמים  , אותו הדבר לגבי הפריטים כמו סקרנות שמוזכרים לפעמים כמיומנויות

ביצוע  -שזו משימה בת, וב שלו'מורה צריך להבין שפיתוח הסקרנות של ילדים זה חלק מהג. כערכים

 "מעניין לו את הסבתא? מיומנות או גישה, האם זה ערך. ולדעת איך לעשות את זה

 

 

 

  18/1/2018מתוך מכתב שכתב איתי בנושא ריכוז טקסונומיות של כשירויות 


