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 נותנות דגש רב יחסית להכנה לחיים  , מדינות העולם החזקות
 התייחסות לנקודות הייחוס  תוך , הקניית ידע ומיומנויותבאמצעות 

 .שוק העבודה והחברה, הפרטשל 

 בישראל משקף ריבוי מטרות  החוק 

 ולצביונה ומשויך למדינה חויב להיות מחינוך הפרט על דגש רב וכן שם 

 נקודות הייחוס  

 היסודות

 המשפחה הפרט
שוק  

 העבודה

 /החברה
 התרבות

 /המדינה
 הלאום

 מיומנויות

 ידע

 ערכים
 החוק בישראל

 העולם

 :מקרא
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 בעלויות

 גופים ממשלתיים

 מגזר שלישי

 ארגוני עובדים

 משרד החינוך

מוסדות להכשרה  
 ופיתוח מקצועי

 קהילות/ הורים

 עובדי מנהל ארגוני מורים ארגוני מנהלים

 משרדי ממשלה

 ס"הלמ

 ת"ות-ג"מל

מכוני מחקר 
 ותקשורת

 אקדמיה
 (מחקר)

 הכנסת

OECD 

 הציבור הרחב

 ל"צה

מתמחים  
 בהוראה

רשתות חינוך   רשויות מקומיות
 ר"מוכש

רשתות חינוך  
 פטור

 מגזר עסקי

עובדי מנהל 
 במוסדות חינוך

 ועד הורים ארצי

מועצת תלמידים  
 ארצית

 תומכי הוראה

 גופים מפעילים

 קרנות
 פילנתרופיות

 גופים ציבוריים
 במיזמים משותפים

 מטה ה"ראמ מחוזות

,  מורות, גננות
 מורים

 מוסדות החינוך מנהלים

 תלמידים
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 החברה

 שוק  

 התעסוקה

 הפרט

 הטכנולוגיה

 21-תלמידי המאה ה

 גירויים  בסביבה של ריבוי חי 

 אך לא תמיד אמין  , נגישות למידע רב ורחבבעל 

 באופן ויזואלי ותמציתי מתקשר 

 יותר בדידות ופגיעות  חש 

 צרכיורב למילוי מייחס משקל 

 משתנה  האוכלוסייה גדלה והתמהיל 

תוך  , כלכלי ועונישוויון -אי

 המעמד הבינוניהתמוססות 

 שבטיות"התחזקות של זהויות " 

 ודאות וקושי בהתנהלות  העדר

 בטוחהפיננסית 

 משנות  המלאכותית והבינה האוטומציה 

 ואת המשימות בעבודה את המקצועות 

  היעלמות מקצועות רוטיניים 

 הפרט יידרש ללמידה לאורך החיים כדי

 להתמיד בשוק העבודה

 בין העבודה לאיזון ציפייה של הפרט 

 לחיים האישיים

כל הזמןומנוהלת מנוטרת , סביבה חכמה 

 הדיגיטליבעולם חיים ויצירה 

Big Data ו-Data analytics 

איומי סייבר ופגיעה בפרטיות 

 

 :מאפיינים לדוגמא
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 מענה לאומי
 לגיל הרך

 למידה
 21-במאה ה

 חטיבת הביניים
 וגיל ההתבגרות

 שוויון הזדמנויות מערכת אפקטיבית

 מדידה והערכה

 רלוונטית
 מעמד המורה

 ואיכות ההוראה
 אתגרים נוספים שיתוף הורים מנהיגות מנהלים

 החינוך המקצועי 

 רשתות חינוך

 מגזר שלישי
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 מענה לאומי
 לגיל הרך

 למידה

 21-במאה ה

 חטיבת הביניים
 וגיל ההתבגרות

 שוויון הזדמנויות מערכת אפקטיבית

 מדידה והערכה

 רלוונטית
 מעמד המורה

 ואיכות ההוראה
 אתגרים נוספים שיתוף הורים מנהיגות מנהלים

 החינוך המקצועי 

 רשתות חינוך

 מגזר שלישי
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 ,  מיומנויות וערכים, להקנות לתלמידים ידע

 שיסייעו בהתמודדות עם השינויים בכל המעגלים שסביבם

 לסייע לתלמידים ליישם ידע ומיומנויות בסיטואציות מגוונות  

 באופן שיאפשר התמודדות עם מצבים אמיתיים ומורכבים  

 להעניק לתלמידים כלים ללמידה עצמאית לאורך החיים 

 צפויבעולם משתנה ובלתי 



16 

 21-המיומנויות הנדרשות לתפקוד מוצלח במאה ה חיזוק 1.

 ב"הצעד הראשון בחט, למידה רב תחומית סביב רעיונות גדולים2.

,  אוריינות דיגיטלית, חינוך פיננסי: 21-השילוב מקצועות רלוונטים למאה 3.

 חינוך לבריאות

 התאמת המדידה והערכה4.

 הספרהלמידה בבית וארגון הפיתוח המקצועי , התאמת ההכשרה5.
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 מענה לאומי
 לגיל הרך

 למידה
 21-במאה ה

 חטיבת הביניים
 וגיל ההתבגרות

 שוויון הזדמנויות מערכת אפקטיבית

 מדידה והערכה

 רלוונטית
 מעמד המורה

 ואיכות ההוראה
 אתגרים נוספים שיתוף הורים מנהיגות מנהלים

 החינוך המקצועי 

 רשתות חינוך

 מגזר שלישי


