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פתיחה
מדינת ישראל היא סיפור הצלחה בכל קנה מידה.
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 .)Disruptive( ומשבשת

עבודה "רשתית" – שיתופי פעולה רחבים עם כלל "השחקנים" הרלוונטיים משלושת  ב. 
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רקע

המדינות אליהן נושא העולם עיניים בהערצה לאור הצלחתן יוצאת הדופן בחינוך, לב ליבה 
זו לאחר רפורמות שנמשכו שנים  של מדינה ערכית, שיוויונית ודמוקרטית, הגיעו לעמדה 
ארוכות. מדינות כגון פינלנד, קוריאה, פולין, אסטוניה ואחרות השקיעו מאמצים רבים ושנים 
החלו  אלו  מדינות  בחינוך.  משמעותיים  הישגים  ולשמר  לחדש  לקדם,  מנת  על  ארוכות 
ועמוקים במערכות החינוך  כי נדרשים שינויים מהותיים  תהליכים של שינוי לאחר שזיהו, 

שלהן.

באשר  שונים  עניין  בעלי  בקרב  משמעי  וחד  נרחב  קונצנזוס  קיים  כי  נראה  בישראל,  גם 
לנחיצותו של שינוי מהותי ועמוק במערכת החינוך. הוויכוחים הניטשים הם לא באשר ל’האם’ 
יש צורך בשינוי, אלא באשר לשאלות ה’מה’ וה’איך’. מטרת מסמך זה הינה לקדם תפישה 
להשפיע  יצליחו  אשר  ואפקטיביות,  ישימות  חדשות,  לפעולות  רעיונות  ולספק  עקרונית 
לטובה על מערכת החינוך הישראלית. לשם כך בחרנו לעסוק במדיניות החינוך בשלושה 

נושאים עיקריים: הגיל הרך, מנהלי/ות בתי הספר ומיומנויות המאה ה-21.

בשנים האחרונות סוגיית החינוך בגיל הרך נחקרת, מסוקרת ומדוברת בארץ ובעולם יותר 
מבעבר. כתוצאה, הולכים ומצטברים מחקרים המצביעים באופן חד משמעי על השפעה 
ועל שיוויון הזדמנויות.  ילדים  והטיפול בגיל הרך על התפתחותם של  מכרעת של החינוך 
לסביבה בה גדלים פעוטות ולגירויים אליהם הם נחשפים בשנותיהם הראשונות יש קשר 
הדוק לאיכות התפתחותם הקוגניטיבית והרגשית, באופן המשליך על תפקודם לכל אורך 
חייהם. לפיכך, הנושא הראשון בו יעסוק מסמך זה יתמקד בשנות החינוך והטיפול הראשונות 
כנקודת מפתח לצימצום פערים חברתיים ויעסוק בטיפול המערכתי הנידרש בגילאים הללו.

נושא נוסף בו עוסק מסמך זה הינו חיזוק עמוד השידרה הניהולי של מערכת החינוך תוך 
מיקוד בגורמי השטח - מנהלי/ות בתי הספר בישראל. אנו סבורים, כי שינוי בנושא זה ישפיע 
ארכימדית  נקודה  מהווים  בישראל  הספר  בתי  מנהלי/ות  לתפישתנו,  כולה.  המערכת  על 
במערכת החינוך, קרי נקודה משמעותית ומכרעת, אשר דרכה ניתן לשנות את הסטטוס קוו 
ולאפשר מעבר אל מערכת חינוך טובה יותר. אנו סבורים, כי הובלת שינוי עמוק בתפישת 
מעמדם ותפקידם של מנהלי/ות בתי הספר, יש בה כדי ליצור שינוי משמעותי ורחב מאד 

במערכת החינוך בישראל. 

בישראל  החינוך  במערכת  הלמידה  עתיד  אל  גם  זרקור  להפנות  מבקשים  אנו  ולבסוף, 
מתאפיינת  ה-21  המאה  הספר.  בבתי  ה-21  המאה  מיומנויות  הטמעת  בקידום  ולעסוק 
בשינויים מהירים בתחומים רבים של החיים. לנוכח השינויים, הולכות ומשתנות הדרישות 
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ממערכת  הציפיות  גם  משתנות  לכך  ובהתאם  החינוך  מערכת  של  העתידיים  מהבוגרים 
החינוך עצמה. בעבר נדרשה מערכת החינוך להעביר גופי ידע מוסכמים. כיום מצופה ממנה 
לטפח אזרחים סקרנים, בעלי מוטיבציה ללמידה, יכולות לבנות בעצמם ידע חדש ולפעול 
באופן מיטבי להם ולחברה. לאור כל זאת, נדרש שינוי באופן בו תוכניות הלימודים במדינת 
ישראל מכינות את הילדים אל המציאות הדינמית אותה הם עתידים לפגוש כאשר יסיימו 

את חוק לימודיהם, על מנת לאפשר להם לתפקד במציאות כזו באופן מיטבי.

עם  ישראל  מדינת  מתמודדת  במהלכה  אשר  פשוטה,  לא  תקופה  בתוך  נכתב  זה  מסמך 
מגיפת הקורונה. חדשות לבקרים מתגלות מוטציות חדשות, מתעוררים אתגרים ונערמים 
קשיים משמעותיים בתחומים רבים, בכללם בתחום החינוך. לאור האינטנסיביות והגלובליות 
כזו  מלבד  מדיניות  לשקול  זה  מסוג  בתקופה  קשה  הדברים  מטבע  הקורונה,  מגיפת  של 
המתמודדת או מטפלת ישירות בנזקיה של המגיפה. אולם נראה, כי הקורונה חיזקה את 
המובן מאליו: חשיבה ותכנון לטווח ארוך הינם בעלי חשיבות מכרעת לצורך תפקוד מיטבי 
של כל גוף מורכב. הוגה הדעות פיטר דרוקר גרס, כי הדרך הטובה ביותר לחזות את העתיד 
היא להמציא אותו.1 מכאן, שתכנון ארוך טווח הינו הדרך הטובה ביותר של מדינה לעצב את 
עתידה ולקבוע, לפי ערכיה המרכזיים, כיצד היא רוצה לראות את עצמה. לפיכך, בכתיבת 
מסמך זה לא נתייחס ישירות אל מגיפת הקורונה, אלא נבקש להגדיר מהלכים עיקריים, 
אשר נחוצים לתפישתנו על מנת לשפר את מדיניות החינוך של מדינת ישראל, מתוך ראיה 

ארוכת טווח. 

1  פיטר דרוקר, הוגה דעות אמריקני יליד אוסטריה ואבי תורת הניהול המודרנית.
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על הכותבים והשותפים לכתיבה

מסמך זה הוא תוצר של עבודה מרוכזת ומאומצת של אנשים רבים, אשר החינוך בישראל 
יקר לליבם ואשר מבינים את הצורך ביצירת תכנית ברורה, ארוכת טווח, ברת יישום ובעלת 
ודוחות  מסמכים  מחקרים,  על  התבססנו  הכתיבה  בעת  משמעותי.  השפעה  פוטנציאל 
רבים, אשר פורסמו על ידי מוסדות אקדמיים ומכוני מחקר מובילים בארץ ובעולם. בנוסף, 
עם  שיחות  על  ניהול,  ואנשי  אקדמיה  אנשי  לצד  שטח  אנשי  עם  ריאיונות  על  התבססנו 
ראשי אגפי חינוך, מנהלי/ות בתי ספר, גננות, הורים, גופים אזרחיים, גורמי מפתח ברשויות 
מקומיות ועוד, אשר שיתפו אותנו בניסיונם האדיר ובחכמתם הגדולה. בהמשך לריאיונות, 
וסיעור מוחות, בהם השתתפו המרואיינים שלנו  דיונים  ערכנו סדרה של תהליכי חשיבה, 
כצוות חשיבה. הצוות נבנה כך שכל משתתפ/ת מביא/ה זוית שונה של הנושא מחד, אך 
משיק/ה או מתחבר/ת לאחרים בעשייה שלו/שלה. במהלך המפגשים ביקשנו למפות את 
האתגרים העיקריים בכל תחום, להחליט באילו מהאתגרים נרצה להתמקד ולחשוב יחד 
והעמוקה של האנשים עמם נפגשנו עם  על פתרונות אפשריים. מתוך היכרותם האישית 
אתגרי החינוך של מדינת ישראל ועם שדה המדיניות הציבורית, עלו רעיונות והצעות לדרכי 

התמודדות עם אתגרים אלה. הצעו אלה יובאו במסמך זה.

בריאיונות ובחשיבה לקראת הכנת המסמך השתתפו: 

אבי צ’פניק  |  מנהל מחלקת חינוך במועצה האזורית מרום הגליל.

אלי מאירי  |  מנהל אגף החינוך בטבריה.

אמנון מרחב  |  יו״ר הפורום לאתגרים לאומיים.

גיל ריבוש  |  ראש מינהל שירותי קהילה בעיריית ירושלים.

טלי כהן גרמנדי  |  מנהלת תחום חינוך במכון למדיניות יישומית, הפורום לאתגרים לאומיים.

יואב פרידן  |  מנהל תיכון עירוני א’ לאמנויות בתל אביב ויו”ר משותף של “מנהיגים” – 
אירגון מנהלי/ות בתי הספר.

יעקב הכט  |  ראש אירגון ערי חינוך, מייסד המכון לחינוך דמוקרטי, מייסד בית הספר 
הדמוקרטי בחדרה.

מור דקל  |  יו״ר העמותה הישראלית למען הילד בגיל הרך )OMEP Israel(, יועצת ראש 
עיריית פתח תקווה לגיל הרך.

ד”ר עו”ד נטע שגיא  |  מרצה וחוקרת בתחומי יזמות, ניהול ופיתוח אוטונומיה במערכת 
החינוך.

ניבה בגין בן ארי  |  לשעבר מחזיקת תיק חינוך בבנימינה-גבעת עדה, מקימת מרכזי 
הורות לומדת, מנחת קבוצות הורים ובעלת קליניקה להדרכה פרטנית, חברה באגודה 

הישראלית למנחי הורים בישראל.



ניר גולן  |  מנכ”ל של רשת גנים פרטיים מובילה לגיל הרך ב–17 השנים האחרונות, בעל 
תואר MA במדיניות חינוך, עוסק בליווי ופיתוח חינוך לגיל הרך ברשויות מקומיות.

סולי מונס  |  גננת, מדריכת גננות ומלוות פיתוח במשרד החינוך.

ומנהל  אייסף  ירושלים, לשעבר מנכ”ל  בחינוך במזרח  תוכנית החומש  |  מנהל  רגב   ציון 
פנימיית בוייאר, לשעבר מנהל אחריות תאגידית בגזית גלוב.

.Sparks רון צור  |  מנכ”ל חברת הייעוץ קבוצת

המרכז  הרך,  לגיל  לחינוך  הישראלי  המכון  מנהלת    | דרור   אורית  ד”ר  אקדמית:  יועצת 
לקהילה, מנהיגות והשראה, מכללת אורנים.
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פרק ראשון:  
2

 חיזוק החינוך לגיל הרך

 |  1.1
החינוך בגיל הרך כנקודת פתיחה חברתית 

וכלכלית לחיים

של  המכרעת  השפעתו  אל  זרקור  המפנים  מחקרים  ומצטברים  הולכים  האחרון  בעשור 
ברחבי  מומחים  חברתי.  הזדמנויות  שיוויון  ועל  הילד  התפתחות  על  הרך  בגיל  החינוך 
ישנה השפעה קריטית על ההתפתחות  כי לשנות החיים הראשונות  העולם תמימי דעים, 
הקוגניטיבית והרגשית של האדם באופן המשליך על תפקודו לאורך כל ימי חייו. חוקרים 
מכרעת  חשיבות  בעל  הינו  הצעירים  בגילאים  איכותי  חינוך  כי  מסכימים,  החינוך  משדה 

וארוכת טווח לעתיד הפרט ולעתידה של החברה כולה. 

לפיתוח  חשוב  מפתח  בו  ורואים  הרך  בגיל  לחינוך  גדולה  חשיבות  מייחסים  כלכלנים  גם 
הכלכלה ולהגדלת הפיריון. פרופסור ג’יימס הקמן, חתן פרס נובל לכלכלה, אמד במסגרת 
מחקריו את התוצאות ארוכות הטווח של החינוך בגיל הרך בתחומי חיים שונים ובכלל זה 
שכר, תעסוקה, בריאות, גירושין ופשיעה. המסקנות העולות ממחקריו הינן חד משמעיות: 
יותר  טובות  תוצאות  הראו  המוקדמים  בגילאים  איכותי  לטיפול  שזכו  ילדים  זמן,  לאורך 
באופן מובהק לעומת קבוצת הביקורת, וזאת גם עשרים, שלושים וארבעים שנה מתחילת 
הניסוי.3 לאור תוצאות מחקריו לאורך השנים, מדגיש הקמן כי השקעה בשנים הראשונות 
לחיי הילד הינה ההשקעה היעילה והמשמעותית ביותר להמשך חייו, כשהתחלה של חינוך 
איכותי בגילאי 3 או 4 הינה כבר בגדר “מעט מדי מאוחר מדי”. להערכתו של הקמן, כל דולר 
המושקע במסגרות איכותיות לגיל הרך נושא תשואה של בין 6-17 דולרים בהמשך הדרך. 

2  בספרות המחקרית מוגדר הגיל הרך כתקופה שנמשכת למן הלידה ועד לגילאי 6 או 7. בישראל, המסגרות 
השונות המקדימות לבתי הספר היסודיים מתייחסות לגילאי לידה עד 6, ואל מסגרת זמן זו נתייחס במסגרת 

מסמך זה.

 Elango S, García JL, Heckman JJ, Hojman A. 4. Early Childhood Education. University of Chicago Press;  3
2016 Nov 18.
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עיכובים  של  מוקדם  איתור  בזכות  בריאות  בהוצאות  בחיסכון  ביטוי  לידי  באה  זו  תשואה 
בחיסכון  גם  ביטוי  מקבלת  היא  מכריעים,  בשלבים  ומניעה  טיפול  ובזכות  התפתחותיים 
משמעותי בהוצאות רווחה וכן מתבטאת בהישגים גבוהים לאורך שנות הלימודים והקריירה 

בהמשך הדרך.4

 SFI )Social Finance Israel( ג'וינט אשלים בשיתוף חברת  ידי  על  ייחודי שבוצע  במחקר 
במטרה לאמוד את התועלות הכלכליות של השקעה תוספתית בילדי הגיל הרך בישראל, 
נבחנה התועלת שתיווצר מהרחבת איכות המענה החינוכי-טיפולי הקיים לילדי הגיל הרך 
ופוטנציאל ההשפעה ארוכת הטווח על הפרט ועל המשק בכללותו. מהמחקר עולה, כי עבור 
כל שקל השקעה בגיל הרך, נוצרת תועלת כלכלית בערך של כ – 4.8 שקלים בטווח הארוך. 
הערך שנוצר מפולח בין הפרט )36%(, הממשלה )25%( ויתר המשק )35%(, כאשר משקל 

החסכון בעלויות חינוך ופשיעה עומד על כ – 4% מהערך שנוצר.5

אולם למרות ההבנה המתרחבת לגבי חשיבותו של החינוך בגילאים הצעירים, הרי שהחינוך 
לגיל הרך בישראל מתאפיין באתגרים לא פשוטים ומעלה סוגיות רבות לטיפול. פרופסור 
מנואל טרכטנברג, אשר עסק רבות בחקר ובפיתוח מדיניות החינוך לגיל הרך, מתריע כי 
מעט  משקיעה  המדינה  אבסורד:  כדי  עד  הפוכה  בצורה  בחינוך  משקיעה  ישראל  מדינת 
יכולת השפעה גבוהה על התוצאות, ומשקיעה  מדי בשנות החיים הראשונות, בהן קיימת 
באופן הולך וגדל עם התבגרות הילדים, ככל שהשפעת התשומות מייצרת פחות תוצאות.6 
במילים אחרות, המשאבים המושקעים כיום בשלבי החינוך השונים )קרי מסגרות הגיל הרך, 
גני ילדים, בתי ספר יסודיים וכו’( עומדים ביחס הפוך לחשיבות השלב בהתפתחות האדם: 

דווקא בשלבים המשמעותיים ביותר, המדינה אינה משקיעה מספיק משאבים.

ההשקעה הנמוכה של ישראל בחינוך לגיל הרך מקבלת ביטוי גם במדדים בין לאומיים. כך, 
למשל, על פי דוח של אירגון ה-OECD משנת 2019, מדינת ישראל ממוקמת במקום האחרון 
בטבלה במידת ההשקעה שלה בחינוך לגילאי לידה עד שלוש. זאת כאשר כ-85% מתוך 

ההשקעה מקורם בתשלומי הורים.7

 García, J.L., Heckman, J.J., Leaf, D.E. and Prados, M.J., 2016. The life-cycle benefits of an influential early  4
childhood program (No. w22993). National Bureau of Economic Research

ג'וינט ישראל אשלים ו–SFI. הכדאיות הכלכלית של השקעה בגיל הרך בישראל – בחינת התועלות החברתיות   5
והכלכליות בהשקעה בילדים בגילאי לידה עד 6. ירושלים: נובמבר 2021.

טרכטנברג, שמואל ואחרים, "היפוך הפירמידה: חזון ומדיניות לגיל הרך בישראל", מכון שמואל נאמן, 2019.  6

OECD (2019), Education at a Glance 2019: OECD Indicators, OECD Publishing, Paris.  7

https://www.oecd-ilibrary.org/education/education-at-a-glance-2019_f8d7880d-en
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8
 איור 1  |  הוצאה שנתית לתלמיד בגיל לידה עד 3 

אלה  בגילאים  לילדים  בישראל  המוענקים  והטיפול  החינוך  שירותי  איכות  מכך,  כתוצאה 
של  הרחבה  ואף  שימור   )1 רצויות:  לא  השפעות  וכמה  כמה  מייצר  הדבר  נמוכה.  היא 
הפערים החברתיים והכלכליים במדינת ישראל )כתוצאה מהעובדה שהאוכלוסיה החזקה 
2( זיהוי מאוחר של מורכבויות קוגניטיביות  יותר(,  פונה לפתרונות פרטיים באיכות גבוהה 
והתפתחותיות ושל התנהגות סיכונית )דבר המייקר את עלויות הטיפול ומגביר את הנזקים( 
ו-3( אי מיצוי פוטנציאל ההון האנושי של מדינת ישראל בשל הזנחתו בשלבים החשובים 

ביותר. 

מן  חלק  כי  להבין  חשוב  וגדלים,  הולכים  בישראל  וכלכליים  חברתיים  פערים  בו  בעידן 
הפערים בין אוכלוסיות ממעמד סוציו-אקונומי נמוך לבין אוכלוסיות מבוססות יותר, כמו גם 
מהפערים ביכולות רכישת השכלה, ביכולות השתכרות ובמוביליות חברתית, אשר מובילים 
ושורשיהם כבר בתקופת הגיל הרך. לפיכך, הזנחת החינוך  – מקורם  גם לפגיעה בפיריון 

בגיל הרך עלולה לייצר נזקים עצומים למדינה, הן בתחום החברתי והן בתחום הכלכלי.

OECD (2019), Education at a Glance 2019: OECD Indicators, OECD Publishing, Paris.  8
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)או פערים שאינם  בנוסף, חשוב לציין כי פערים הנוצרים בין אוכלוסיות שונות בגיל הרך 
יתרה מזאת,  יצריכו משאבים רבים על מנת להצטמצם בהמשך.  מצטמצמים בגיל הזה( 
קשה מאד לצמצם לחלוטין פערים הנוצרים בתחושת מסוגלות של ילדים, פערים בתחושת 

הביטחון שלהם בעולם וכן פערים ביכולות קוגניטיביות, ביכולות חברתיות וכיוצא באלה. 
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 |  1.2
אתגרים מרכזיים וסיבות השורש להיווצרותם

האתגרים הנוגעים לחינוך ולטיפול בגיל הרך בישראל הם רבים ומורכבים, וקצרה היריעה 
זה. לפיכך, אנו מבקשים להתמקד בשלושה אתגרים  מלהתייחס אל כולם במסגרת מסמך 
עיקריים, אשר לאחר דיון וחשיבה משותפת זיהינו כי הטיפול בהם טומן בחובו פוטנציאל גדול 
רציפות  היעדר  הינם  לעסוק  בחרנו  בהם  האתגרים  הרך.  בגיל  בטיפול  לטובה  שינוי  ליצירת 
ותיכלול של הטיפול בגיל הרך במדינת ישראל, אתגר ההון האנושי המטפל ומחנך את הפעוטות 

ואת הילדים הצעירים, והיעדר התייחסות מערכתית להורים בשנות ההורות הראשונות.

היעדר רציפות ותיכלול   
<< מיקום הטיפול בגיל הרך בתוך המבנה הממשלתי  

במשך שנים רבות התקיים בישראל פיצול מבני, פדגוגי, כלכלי וחוקי בין קבוצת הגילאים של 
לידה עד 3 לבין קבוצת הגילאים 6-3. הפיצול התקיים במבנה הממשלתי, כאשר גילאי לידה 
זרוע העבודה )אשר שוייכה לאורך השנים למשרדי ממשלה  עד שלוש היו תחת אחריות 
שונים(, ואילו גילאי 6-3 תחת אחריות משרד החינוך.9  המקור לחלוקה המבנית הזאת, אשר 
במסגרתה האחריות לגילאים הצעירים יותר מצויה בידי משרד העבודה, הינו היסטורי. הוא 
משקף תפישה של המערכת כנותנת שירותי שמרטפות על מנת לאפשר להורים – ובעיקר 

לאימהות - לצאת לעבודה. 

קיימת  לא  היא שכיום  נכונות לשעתן,  היו  כי  זו, שייתכן  והתנהלות  משמעותן של תפישה 
וכוללת של עיסוק בחינוך בגילאי לידה עד שלוש. יתרה  הלכה למעשה ראייה מערכתית 
מכך, נמנעה ראייה אמיתית ומקיפה של צרכי הילדים ומשפחותיהם, ובמקומה התקיימה 
התייחסות כלכלית גרידא לתחום, תוך דגש על צרכי ההורים )ובעיקר עידוד תעסוקת נשים( 

בתוך שוק העבודה. 

השלכה משמעותית נוספת היא, שבמדינת ישראל אין גוף אחד שמרכז את הטיפול ואת 
עיקבית  מדיניות  עוצבה  לא  ומעולם  הרך  הגיל  לילדי  והחינוך  הבריאות  הרווחה,  שירותי 

וברורה בתחום. 

נושא הבעייתיות שבפיצול בין משרדי הממשלה השונים בא לידי ביטוי במסמך זה, על אף שבתאריך 1.1.2022   9
לאחריותו  שלוש  עד  לידה  לגילאי  המיועדים  הפרטיים  והגנים  היום  מעונות  מעבר  את  ישראל  ממשלת  אישרה 
של משרד החינוך. זאת משום שקשה להניח, כי הבעיות הנובעות משנים של טיפול בגיל הרך במסגרת משרדי 
יתוקנו בין לילה. לפיכך, במסגרת דוח זה בחרנו להסב את תשומת הלב אל האתגרים שנוצרו  ממשלה שונים 

כתוצאה מהפיצול ואל הצורך למצוא להם פיתרונות.
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הדבר יצר מגוון בעיות ומורכבויות:

<< מחסור בנתונים  

באשר  בנתונים  המחסור  הוא  שלוש  עד  לידה  בגילאי  לטיפול  הנוגע  מהאתגר  ניכר  חלק 
למספרי הילדים במסגרות השונות, מחסור בנתונים לגבי סוגי המסגרות, הכשרות הצוותים 
העובדים בהן, מיקומן הגיאוגרפי, איכותן וכיוצא בזה. ההערכה היא, שאחוז גדול של ילדים 
אולם  הרך.  לגיל  המיועדות  כלשהן  במסגרות  משתתף  בישראל  שלוש  עד  לידה  בגילאי 
קשה מאד לדעת במדוייק באיזה אחוז מדובר, כיוון שלמדינה אין נתונים בנושא. הנתונים 
הרשמיים מתייחסים אל המסגרות המפוקחות ומראים, כי כ-25% מהילדים בגילאי לידה 
נתוני משרד העבודה,  עד שלוש מטופלים במעונות היום ובמשפחתונים המפוקחים. לפי 
מדובר בכ–125,000 ילדים נכון לשנת 10.2018 ההערכה היא, כי כ–28% מהילדים בגילאים 
בטווח  הפעוטות  שאר  כי  מעריכים,  עוד  מפוקחות.  לא  פרטיות  במסגרות  מטופלים  אלה 
גילאים זה מטופלים על ידי הוריהם או על ידי מטפלות פרטיות, קרובות משפחה, שכנות 
וכדומה,11 אולם אין נתונים מדוייקים על היקפי המסגרות ועל מספרי הילדים המשתתפים 
בהן. כתוצאה מכך, למדינה אין אפשרות לדעת היכן נמצאים הילדים ובאילו מסגרות הם 
מתחנכים ומטופלים. ברור, כי המחסור בנתונים מקשה על ניתוח המצב ולכן מקשה מאד 

על שיפורו. 

<< קושי בפיקוח  

היעדר הנתונים מקשה כמובן את הפיקוח על המסגרות הפרטיות השונות לגילאי לידה עד 
שלוש. קשה מאד לאמוד כמה מסגרות כאלה קיימות ובכל מקרה אין סטנדרטיזציה של 
התחום, לכן הפיקוח על ההתנהלות במסגרות השונות נמוך מאד ובמקרים רבים לא קיים 
כלל. יש לציין, כי בעיתות חירום, היעדר המידע יכול להוות סכנה של ממש. כך למשל, בעת 
השריפה בכרמל בשנת 2011, התקשרו נשים למוקדי החירום של עיריית חיפה והודיעו, כי 
הן מטפלות בפעוטות בתוך ביתן וזקוקות לעזרה דחופה בפינוי הילדים מהמקום. מידע על 
קיומן של מסגרות אלה לא היה מצוי בידי העירייה קודם לכן ומשום כך לא הוכנו תוכניות 

לפינוי במצבי חירום מסוג זה. 

בה  מסגרת  כל  לחייב  אמורה   1202 בספטמבר  החדש  הפיקוח  חוק  של  לתוקף  כניסתו 
נמצאים מעל 7 תינוקות בפיקוח של המדינה. התקווה היא שבעקבות חוק הפיקוח, המדינה 
ולוודא  לפקח  גם  יהיה  אפשר  ואז  ילדים,  מצויים  בהם  המקומות  של  ברשימות  תחזיק 

רבינוביץ‘, מריה, יסכה מוניקנדם-גבעון, ואתי וייסבלא. מסגרות לילדים בגיל הרך והפיקוח הממשלתי עליהן, מרכז   10
המחקר והמידע של הכנסת, ירושלים, 2020.

ברשויות  לחינוך  המחלקות  מנהלי  איגוד  דוח  לבגרות,  ועד  מינקות  חינוכית  אחריות  קמינסקי.  ואבי  רמי  הוכמן,   11
המקומיות, 2018.

https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/69c022e6-3698-ea11-8113-00155d0af32a/2_69c022e6-3698-ea11-8113-00155d0af32a_11_13842.pdf
https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/69c022e6-3698-ea11-8113-00155d0af32a/2_69c022e6-3698-ea11-8113-00155d0af32a_11_13842.pdf
https://israelforkids.org.il/wp-content/uploads/%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9B%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%A7%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%A2%D7%93-%D7%9C%D7%91%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%AA-5-%D7%91%D7%A1%D7%A4%D7%98%D7%9E%D7%91%D7%A8-2018.pdf
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שהמקומות הללו ראויים. אולם יש לציין, כי התקנות שהתקבלו אימצו סטנדרטים נמוכים 
  .DCEO-ביותר מבחינת טיפול בגילאי לידה עד שלוש בהשוואה לתקן האירופאי ולמדינות ה

<< היעדר תיכלול מערכתי ותפישה פדגוגית  

לא  שכיום  לכך,  מובילה  שונים  ממשלה  משרדי  בין  מפוצל  הרך  בגיל  שהטיפול  העובדה 
ברמה  שש  גיל  ועד  לידה  מגיל  בילדים  הטיפול  את  המתכללת  מערכת  בישראל  קיימת 
הוליסטית, קרי חינוך, בריאות ורווחה. אין בישראל ראייה מערכתית, אשר שמה דגש על מיצוי 
הפוטנציאל הלימודי-חינוכי הגלום בילדים לאורך הגיל הרך ואשר מתווה מדיניות חינוכית-
טיפולית מתוך ראייה רחבה של התפתחותם. בנוסף, לא קיימת כל תפישה פדגוגית בדמות 
תוכנית לימודים כוללת, המתווה מטרות ויעדים לכל אחד מהשלבים השונים של הטיפול 

והחינוך בגיל הרך. 

<< בירוקרטיה וחוסר תיאום בין גורמי חינוך, בריאות ורווחה  

הפיצול בין משרדי ממשלה שונים מעיק מאד מבחינה בירוקרטית על ההורים. משמעות 
הפיצול היא, שהמערכת לא רואה את הילדים באופן כולל. לפיכך, הורים לילדים הזקוקים 
למשאבי רווחה צריכים לפנות אל הרווחה, הורים לילדים הזקוקים לסיוע בטיפול בלקויות 
מופנים אל משרד הבריאות וכן הלאה. פעמים רבות אין תיאום בין כל הגורמים הבאים במגע 
עם הילדים ומשפחותיהם – לעיתים מתוך כוונת מכוון שלא למסור מידע רגיש. אולם הדבר 
מוביל לכך שמשפחות רבות - בעיקר משפחות המגיעות מרקע סוציו-אקונומי נמוך וביתר 
שאת הורים לילד/ה בכור/ה - מתקשות מאד לעזור לילדים, הן בגלל מכשולי הבירוקרטיה, 

הן בשל חוסר הידע לגבי המשאבים אותם ניתן לבקש. 

יש לציין, כי על פי מחקרי מטא-אנליזה אשר פורסמו על ידי אירגון ה-OECD בדצמבר 2020, 
עולה כי תיכלול וחיבור בין הגורמים המטפלים והמחנכים בגיל הרך משפרים משמעותית 

את איכות חייהם של הילדים ושל משפחותיהם.12

 
<< שפות שונות של רגולציה  

גם מזווית הראייה של הרשויות המקומיות, הפיצול האמור מערים קשיים. רשות מקומית 
לטיפול  ותקציבים  שירותים  לקבל  מנת  על  שונים  ממשלה  משרדי  מול  לעבוד  נדרשת 

ראו גם המלצתו של פרופסור מנואל טרכטנברג משנת 2019 להקמת קמפוסים לגיל הרך ברשויות מקומיות.  12
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בגיל הרך, דבר המחייב אותה להתמודד עם כמה וכמה שפות שונות של רגולציה אל מול 
המשרדים הממשלתיים השונים. כך, למשל, נדרשות הרשויות המקומיות לעבוד מול משרד 
הבריאות בנוגע לטיפות החלב ולמרכזים להתפתחות הילד, מול משרד העבודה, הרווחה 
והשירותים החברתיים בכל הנוגע למעונות היום ולתכנית הלאומית לילדים ולנוער בסיכון, 
מול משרד החינוך בכל הנוגע לגילאי 3-6 ,וגם מול משרד האוצר, שהינו הגורם המתקצב (

ולפעמים הגורם המכתיב מדיניות הלכה למעשה(.

כל המתואר לעיל מוביל לקשיים במיצוי זכויות מצד הציבור, לניצול לא מיטבי של תקציבים 
וכן לליקויים במיצוי הפוטנציאל הטמון בילדים בגיל הרך. אי לכך, המצב המתואר מוביל 

להגדלת הפערים החברתיים ולהעמקת אי השיוויון בישראל.

הון אנושי 

קשה לחלוק על חשיבות איכותו ומיומנותו של הצוות המטפל בילדי הגיל הרך וקשה לערער 
על השפעתו המכרעת על עיצוב שנותיהם הראשונות של ילדים בגילאים אלה. בישראל, יש 
לדבר על הצוותים המטפלים בגילאי לידה עד שלוש בנפרד מהצוותים המטפלים בגילאי 
3-6. זאת משום שמדובר בצוותים השייכים, כאמור, למשרדים ממשלתיים שונים, דרישות 

הסף מהם שונות, הכשרתם שונה ובהתאם גם תנאי ההעסקה והשכר שלהם. 

<< מטפלות - גילאי לידה עד שלוש  

למעלה מ – 25,000 נשים מועסקות במעונות המפוקחים בישראל, המיועדים לגילאי לידה 
אשר  מועסקות במסגרות פרטיות,  נוספות  נשים  כי עשרות אלפי  להניח,  ניתן  עד שלוש. 

לגביהן כאמור לא קיימים נתונים מהימנים. 

המחסור בנתונים בכל הנוגע לאוכלוסייה המטפלת בגילאי לידה עד שלוש נובע, בין היתר, 
הדברים  במצב  כי  היא,  הדבר  משמעות  למעשה.  הלכה  פרוץ  בשוק  שמדובר  מהעובדה 
בישראל כיום, כל אדם החפץ בכך יכול לעסוק בטיפול ובשמירה על ילדים בביתו או בכל 

מקום אחר. 

< דרישות סף נמוכות, הכשרה מקצועית דלה והיעדר פיתוח מקצועי  
עשיר,  מילולי  תוכן  בעלות  רגישות  אינטראקציות  המקיימות  מטפלות  כי  מצאו,  מחקרים 
מקדמות את התפתחותם החברתית והרגשית של פעוטות הנמצאים בטיפולן. בנוסף, ככל 
שלמטפלות השכלה והכשרה גבוהות יותר, כך גדלה הסבירות להיותן רגישות יותר ובעלות 
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הן  והמסגרות שבהן  חיובי  גישה סמכותית פחות, סגנון האינטראקציה שלהן עם פעוטות 
ידע מקצועי בהתפתחות  כי מטפלות בעלות  נמצא,  עוד  יותר.  איכותיות  פועלות נחשבות 
הפעוט מכירות בצורכי הפעוטות ומפתחות עמם מערכת יחסים חמה, זמינה וקבועה, אשר 
מספקת בסיס התקשרות בטוח וסביבה נוחה ללמידה. מחקרים נוספים מצאו, כי מטפלות 
אשר עברו הכשרה ממוקדת בתחום הגיל הרך תרמו יותר לשיפור הישגים שכליים בקרב 
פעוטות. זאת, בין היתר, באמצעות הרחבת אוצר המילים של הפעוטות והעלאת יכולתם 

לפתרון בעיות.13  

היום  לידה עד שלוש במעונות  לגילאי  בישראל, דרישות הסף לקבלה לעבודה כמטפלת 
לפי  בגרות(.  בתעודת  צורך  )אין  לימוד  שנות   12 על  עומדות  המפוקחים  ובמשפחתונים 
הערכות של הארגונים הגדולים המפעילים את מעונות היום ואת המשפחתונים המפוקחים 
והמסובסדים, רוב העובדות בתחום לא עברו הכשרה מוכרת.14 ניתן להניח במידה רבה של 

בטחון, כי המצב במוסדות הלא מפוקחים חמור אף יותר. 

מערך ההכשרות הקיים הינו ריכוזי ובירוקרטי ולטענת רבים מהמעסיקים מעניק הכשרות 
אין  כי  העובדה,  פחות  לא  חמורה  לעבודה.  המטפלות  את  מכינות  ואינן  רלוונטיות  שאינן 
כן,  כמו  נאכפת.  אינה  ההכשרה  חובת  ובפועל  מאחר  בהכשרות,  להשתתפות  תמריצים 
העובדה ששכר העבודה נמוך מאוד תורמת לכך, שנשים בוחרות שלא להשתתף בהכשרה 
על חשבון זמן יקר בו הן מבכרות לעבוד ולהשתכר. לפיכך, על פי רוב ההכשרה לתפקיד - 

אם אכן מתקיימת - הינה מינימלית. 

בהקשר זה חשוב לציין, כי גם מטפלות העוברות הכשרה ונכנסות לתפקיד רק לאחריה, 
אינן זוכות בהמשך הדרך לכל פיתוח מקצועי מתמשך וראוי. בנוסף, אחוזי הנשירה גבוהים 

)פירוט נוסף בהמשך(, דבר שגורם לאובדן ההשקעה במטפלות שכן עברו הכשרה.

< היעדר תפישה פדגוגית  
בהמשך להיעדר הכשרה נאותה ופיתוח מקצועי הולם לצוותים המטפלים, הרי שלא קיימת 
תפישה פדגוגית מתקדמת ומעודכנת לטיפול ולחינוך בגילאים המדוברים. בחלקים נרחבים 
רק בחום  אלא  בחינוך  צורך  כל  אין  שלוש  עד  לידה  בגילאי  לפיה  קיימת תפישה,  בציבור 
ובאהבה, כלומר רק בטיפול. אולם חשוב לזכור, כי בגילאי לידה עד שלוש מתפתחות אצל 
פעוטות יכולות רבות, בתוכן יכולות רגשיות, קוגניטיביות ומוטוריות, אשר ניתן לקדם ולטפח 
עם גישה פדגוגית מתאימה. כך, למשל, בגילאים אלה מתפתחת השפה, ועל מנת להנחיל 
ידע מקצועי. בנוסף, צוותים  שפה כראוי לילד/ה אחד/ת בתוך קבוצה של תינוקות דרוש 

דוקטורט,  עבודת  ליישום.  מודל  הצעת  בישראל:  הרך  לגיל  החינוך  בנושא  ממשלתית  מדיניות  דורית.  שטרית,   13
אוניברסיטת בר אילן, 2015.

מאור, רועי. הכשרת מחנכות-מטפלות לגילאי לידה עד שלוש, טיוטת ממצאי מחקר מדיניות של קואליצית 'בידיים   14
טובות', 2020.

https://www.120plus1.org.il/wp-content/uploads/2020/12/%D7%91%D7%99%D7%93%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%98%D7%95%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%9E%D7%A6%D7%90%D7%99-%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8-%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%AA%D7%A0%D7%95-%D7%9C%D7%9E%D7%A1%D7%92%D7%A8%D7%AA-%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%94-%D7%9C%D7%94%D7%9B%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%93%D7%A6%D7%9E%D7%91%D7%A8-2020-%D7%92%D7%A8%D7%A1%D7%94-2.pdf
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המטפלים בגילאים הצעירים צריכים לדעת לזהות בעיות ואתגרים, עיכובים בהתפתחות, 
לקויות מסוגים שונים וכדומה. הדבר אינו מהווה תחליף לאיבחון מקצועי מלא, אולם ידע 
בסיסי של הצוות המטפל בתחומים אלה יכול להוביל לאיתור מוקדם ולהוות גורם מכריע, 
בנוסף,  מוקדמים.  בשלבים  טיפול  בעזרת  ומהוריהם  מילדים  רב  סבל  למנוע  בכוחו  אשר 
טיפול בלקויות בשלבי ההתפתחות המוקדמים הוא גם זול יותר עבור המשק ודורש פחות 

משאבים מאשר טיפול באותן לקויות בהמשך הדרך.

בהקשר זה יש לציין, כי אגף מעונות היום עושה בשנים האחרונות מאמצים להנכחת סדר 
יום פדגוגי בגילאי לידה עד שלוש, אולם בהיעדר תקציבים וכוח אדם, האגף מתקשה מאד 

להוביל את הנושא.

< תנאי עבודה ושכר  
שכרן של העובדות במסגרות המפוקחות הינו נמוך ומעוגן בהסכמים קיבוציים, אשר מעקרים 
את היכולת לקשור בין שכר לכישורים, רמה מקצועית או שביעות רצון מביצועים במסגרת 
התפקיד. הסכמים אלה מקבעים את השכר אל פונקציה של ותק בלבד. על פי הארגונים 
המפעילים את המעונות המפוקחים, שכרן של המטפלות במעונות נמוך בכ–30% משכרן 

של הסייעות בגני הילדים ועומד על מאות שקלים בודדים מעל לשכר המינימום במשק.15

להורים  לאפשר  שלוש  עד  לידה  לגילאי  המסגרות  נועדו  היסטורית  שמבחינה  העובדה 
לצאת לעבודה מהווה סיבה עיקרית לכך, שמדובר במקצוע בו שעות העבודה הן ארוכות 
ואשר אינו מאפשר חופשות מרובות. בנוסף יש לזכור, כי טיפול בפעוטות בגילאי לידה עד 
ואינטנסיבית, אשר כוללת בתוכה גם מרכיבים של עבודה  שלוש מהווה עבודה תובענית 

פיזית כגון הרמת הילדים, ניקיון שלהם, ניקיון סביבת הגן וכיוצא בזה. 

< מעמד ציבורי ותפישת נחיתות מקצועית  
ואינן  מאומצת  בעבודה  העובדות  מוחלשות  נשים  הינן  בתחום  מהעובדות  ניכר  חלק 
מתוגמלות באופן הולם, הואיל ושכרן נמוך ותנאי העבודה שלהן אינם אופטימליים. משיחות 
שערכנו במסגרת הכנת מסמך זה עם מרואיינים העוסקים בנושא מזוויות שונות ציינו רבים 
הגיעו  שהן  הרי  עצמן,  הנשים  לתחושת  גם  ולעתים  רבים  הורים  של  לתחושתם  כי  מהם, 
למקצוע משום שזו היתה אפשרות התעסוקה היחידה עבורן. נראה, כי התפישה הציבורית 
חשוב  לפיה  תפישה  אין  לפיכך,  בפרופסיה.  מדובר  שאין  הינה  מטפלות  לגבי  הרווחת 
שבגילאים הללו תלווה את הילדים דמות אשר למדה ועברה הכשרה מקצועית רלוונטית 

ומתאימה לתפקידה. 

כתוצאה מכך, כפי שעלה מן השיחות, במקרים רבים קיימת תחושת נחיתות בסיסית ודימוי 

מתוך פניית הארגונים המפקחים לוועדה הממשלתית לשיפור מערך הגיל הרך, 2019.  15
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מקצועי נמוך של העובדות בתחום. העובדה שכיום לא קיים מנגנון הדואג להעצים אותן או 
שמשקיע בהן מבחינה מקצועית, תורמת גם היא ליצירת מצב לא רצוי זה. 

< שחיקה גבוהה, אחוזי נטישה ותחלופה גבוהים  
העובדות שתוארו לעיל, ובכללן היעדר הכשרה מתאימה, היעדר פיתוח מקצועי, תנאי שכר 
ירודים ושעות עבודה ארוכות, מובילות לרמת שחיקה גבוהה מאד בקרב נשים המועסקות 
על  כשמירה  התפקיד  מהות  של  התפישה  גם  המפוקחים.  ובמשפחתונים  היום  במעונות 
ילדים יותר מאשר כתפקיד המגלם בתוכו אחריות על התפתחותם של פעוטות בתקופת 
מאוד.  גבוהים  הינם  הנטישה  אחוזי  בהתאם,  שוחקת.  הינה  ומכריעה,  משמעותית  חיים 
כ–25% מהעובדות נוטשות את המקצוע בחודשים הראשונים לעבודה. שיעורי התחלופה 
הכנה  היעדר  על  להצביע  העשויה  עובדה  יותר,  אף  גבוהים  להעסקה  הראשון  בחודש 

לכניסה לתפקיד או על הכנה לא נכונה.

< “קריטריון הדופק”  
הכרה  על  מעיד  אשר  משפחתון,  או  מעון  סמל  לקבלת  הנדרשים  מהקריטריונים  כחלק 
מטעם האגף למעונות יום ומשפחתונים לגיל הרך,16 יש לעמוד בדרישות ההשכלה של כח 
 051 - ב  כך, מטפלת במעון בעל תו סמל צריכה להשתתף  האדם העובד במעון. לצורך 
שעות הכשרה לקראת התפקיד. אולם בפועל, הואיל והמקצוע נתפש כירוד מבחינת שכר 
ותנאי עבודה, וכיוון שאינו נהנה מתדמית ציבורית של עשייה משמעותית ובעלת חשיבות 
מכרעת, הרי שקשה מאד למשוך אליו כוח אדם מתאים )או כח אדם בכלל(. המצב בשטח 
מראה, כי פעמים רבות הצוותים המטפלים מגיעים אל המקצוע לאו דווקא מתוך תחושת 

ייעוד ובחירה, אלא דווקא מתוך אילוץ.

כתוצאה מכך, אין היצע גבוה של מועמדות לעבודה וקשה לומר שמעסיקים יכולים לבצע 
סינון ובחירה ראויים לשמם. משיחות שערכנו עם מעסיקים ועם אנשי שטח העידו רבים, 
שמגישה  מי  כל  את  כמעט  לקבל  נכונות  קיימת  צוות  באנשי  הגדול  המחסור  בשל  כי 
מוביל  במטפלות  החמור  המחסור  מתאימה.  שאינה  למי  לסרב  מאד  קשה  וכי  מועמדות, 
נשים שכלל לא עברו הכשרה. משיחות שערכנו עם אנשי  גם  לכך שמתקבלות לעבודה 
כי על מנת לעמוד בדרישה לפיה אנשי הצוות בכל מעון  ועם אנשי אקדמיה עולה,  שטח 
המכשירים  הקורסים  של  שהסטנדרטים  הרי  הכשרה,  שעברו  אנשים  יהיו  סמל  תו  בעל 
הורדו עד מאד. עוד עולה מהשיחות, כי כיום בעייתי מאד להעלות את רמת הסטנדרטים 
הנדרשים מהצוותים המטפלים במסגרת ההכשרות, מכיוון שאם יעלו הסטנדרטים, רבים 
מהמועמדים לא יעמדו בהם. רבים מאנשי הצוות החתומים על מסמך זה מציינים, כי כוח 
האדם במעונות לא תמיד ראוי לעבוד בהם. הם מציינים משפט המוכר לאנשי שטח בתחום, 

לפיו "אם יש למועמדת לתפקיד דופק – הרי היא מתקבלת".

האגף פועל במסגרת זרוע העבודה של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.  16
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מהשיחות שקיימנו אף עולה, כי היו מקרים בהם מעונות השייכים לויצ"ו ולנעמ"ת הודיעו 
כי  כן, לומר,  ניתן, אם  להורים שאין להביא את הילדים למעון משום שאין להם מטפלות. 
תמונת המצב העולה מן השטח מצביעה על כך שהמעונות הללו נמצאים במצוקה קשה 

של כוח אדם. 

על  כי  מציינים  ומעסיקים  זה,  בהקשר  משמעותית  בעיה  קיימת  הפרטיות  במסגרות  גם 
אף שבגנים הפרטיים המשכורות גבוהות יותר מאשר במעונות המפוקחים, הרי שגם שם 

קיימת מצוקה קשה בכל הנוגע לכח האדם וכי היצע המועמדות לתפקיד נמוך מאד. 

<< גננות משרד החינוך – גילאי 3-6  

לסקטור  נחשבות  החינוך,  משרד  עובדות  הינן  אשר  בישראל,  החינוך  במערכת  הגננות 
חובה  תנאי  הוא  הרך  לגיל  בחינוך  ראשון  תואר  מאד.  טובה  בצורה  מוכשר  אשר  מקצועי 
לכניסה לתפקיד, בנוסף לתעודת הוראה. כמו כן, גננות רבות ממשיכות ללימודי תואר שני. 
בישראל קיימות 19 מכללות המכשירות גננות ורמת הלימוד בהן נחשבת טובה. גם כניסתן 
של הגננות להוראה נחשבת לאיכותית, דבר המתבטא, בין היתר, בנשירה מועטה. ייתכן, כי 
אחוזי הנשירה המועטים קשורים גם אל מידת האוטונומיה הנרחבת באופן יחסי לה זוכות 
את  ולממש  לבטא  להן  המאפשר  דבר  חינוכיות,  ולהחלטות  לתכנים  הנוגע  בכל  הגננות 
משנתן החינוכית בגן. על אף שקיימות נקודות לשיפור, ובכללן הרחבת הפיתוח המקצועי, 
צורך בליווי ותמיכה בכל הנוגע לדילמות מקצועיות וצורך בהצמחת מנהיגות חינוכית אשר 
להכשרה  זוכה  הגננות  סקטור  כי  נראה,  כללי  שבאופן  הרי  קדימה,  המקצוע  את  תצעיד 
 3-6 בגילאי  שהחינוך  העובדה  בנוסף,  הרצוי.  בסטנדרט  עומד  הוא  וכי  הולמים  ולתנאים 
תכנים  קיימים  הללו  הגנים  שבמסגרות  לכך,  הביאה  החינוך  משרד  אחריות  תחת  נמצא 
פדגוגיים איכותיים, המתייחסים אל כלל תחומי ההתפתחות של הילדים בגילאים האמורים, 

בהם התפתחות קוגניטיבית, רגשית ומוטורית.

<< סייעות בגני ילדים - גילאי 3-6  

הינה  הילדים  בגני  הסייעות  של  עבודתן  גם  שלוש,  עד  לידה  בגילאי  למטפלות  בדומה 
תובענית. על פי רוב, מדובר בנשים לא מקצועיות ובסקטור מקצועי מוזנח, הסובל פעמים 
רבות מתחושת נחיתות מקצועית ומדימוי מקצועי נמוך. זאת, בין היתר, משום שאין תפישה 
של התחום הזה כפרופסיה. בדומה להכשרת מטפלות בגילאי לידה עד שלוש, הרי שגם 
לגבי הכשרת סייעות התפישה הציבורית מקלה ראש. דרישות הסף לקבלה למקצוע הינן 
12 שנות לימוד, בנוסף לקורס בן 270 שעות לימוד. יש לציין, כי מדובר בהכשרה דלה יחסית, 
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בעיקר בהתחשב בעובדה שעל פי רוב מגיעות אל המקצוע נשים שאינן מתורגלות בלמידה 
וההכשרה קשה עבורן. משיחות שערכנו עם אנשי מקצוע העוסקים בהכשרות סייעות עולה, 
כי נשים רבות המגיעות לתחום מביאות עמן ידע עולם, ידע שפתי וידע אודות חינוך שהינם 
נמוכים באופן יחסי, ודלות ההכשרה אינה מסייעת להן די הצורך על מנת להשתלב במקצוע. 
יתרה מזאת, בשל היבטים בירוקרטיים, הרי שמרבית המכללות המכשירות בתחום חדלו 
לא  כלל  המקומיות  הרשויות  והן  הסייעות  הן  רבות,  פעמים  לפיכך,  אלה.  הכשרות  לבצע 
מודעות לעובדה שיש לבצע את הקורסים המכשירים כתנאי קבלה. משום כך, תנאי קבלה 

זה התפוגג בהדרגה וכעת כבר כמעט אינו משמש כקריטריון. 

 12 יתרה מזאת, בשל המחסור הקשה בכוח אדם המאפיין את התחום, הרי שגם היעדר 
שנות לימוד כבר לא מהווה מכשול וסייעות מתקבלות לעבודה גם אם לא השלימו את חוק 
בהמשך  מקצועי  ולפיתוח  להשתלמויות  מחוייבות  אינן  הסייעות  בנוסף,  בתיכון.  לימודיהן 
דרכן, ובלא מעט רשויות מקומיות ניתן למצוא סייעות שעובדות שנים ארוכות מבלי שעברו 
כל השתלמות במהלך חייהן המקצועיים. בניגוד למערכת התמריצים להשתלמויות גננות, 
הרי שאין כל הכרה בגמול השתלמות עבור סייעות. כיוון שנושא הפיתוח המקצועי תלוי, בין 
היתר, ברשות המקומית, ניתן לראות כי ברשויות החזקות קיימת יותר תשומת לב וטיפול 
מבורך,  כשלעצמו  הדבר  בעוד  הסייעות.  לסקטור  והשתלמויות  הכשרות  בנושא  מערכתי 

הרי שהוא גורם להיווצרות ולהעמקת פערים חברתיים בין רשויות שונות. 

נקודה מעניינת נוספת הינה העובדה, שאין מקרים רבים של תנועה ממקצוע הסייעת אל 
מקצוע הגננת. ראוי לציין, כי במדינות שונות קיים תקן של סייעת, אשר למדה במשך שנתיים 
עבור דרגה המאפשרת לה לעבוד עם ילדי הגיל הרך. מדובר בתעודה של תומכת חינוכית, 
אשר מאפשרת להמשיך לאחר מכן ללימודי תואר ראשון. כתוצאה מכך, הסייעות העובדות 
בגני הילדים הן למעשה נשות חינוך, אשר חלקן רואות במקצוע הגננת אופק להתפתחות 

מקצועית.

היעדר התייחסות מערכתית להורים בשנות ההורות 
הראשונות

ההורים הינם הגורם הראשוני והמרכזי המשפיע על מסע ההתפתחות והחינוך של ילדיהם. 
ברמה המשפחתית מהווים ההורים את מקור החוזקות והחוסן של הילדים. ברמת המדינה, 
המדינה  של  האנושי  ההון  בעתודות  למעשה  הלכה  המחזיקים  הם  ההורים  כי  לומר  ניתן 
משמעותיות  חוזקות  לבנות  שיוכלו  מנת  על  ההמשך.  דור  של  התפתחותו  תלויה  ובהם 
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ולהבנות התפתחות תקינה אצל הילדים, ההורים עצמם צריכים להיות בעלי חוזקות וחוסן 
דומים. 

מטעם  הרך  הגיל  לילדי  הורים  עבור  מסודרים  מענים  של  מעטפת  קיימת  לא  בישראל 
המדינה. למעשה, המדינה אינה נותנת כלל את הדעת על דור ההורים, מזניחה אותו ואינה 
מספקת לו ליווי והדרכה בכל הנוגע לגידול ולחינוך הילדים. בכך למעשה מדלגת המדינה 
של  הקריטית  להשפעתם  לב  לשים  מבלי  בילדים,  ורק  אך  ומתמקדת  ההורים  דור  על 

המחנכים הראשונים על דור העתיד.

חשוב לזכור, כי לכל אורך ההיסטוריה האנושית לווה תהליך גידול הילדים בתמיכה סביבתית 
משמעותית ונרחבת. כמאמר המשפט האפריקאי, “דרוש כפר שלם כדי לגדל ילד אחד”. 
בסביבה  ילדים  ולגדל  לתמוך  מנת  על  שלמה  אנושית  קהילה  נדרשת   - אחרות  במילים 
למשפחה  בסמוך  מסורתי  באופן  נעשתה  חדשה  משפחה  הקמת  ואכן,  ובריאה.  בטוחה 
בתינוק/ת  לטיפול  עצות  סיפקה  הלידה,  סביב  הטריים  בהורים  תמכה  אשר  הגרעינית, 
החדש/ה במשפחה מתוך ניסיון החיים המצטבר וסייעה בשנים הראשונות )ובמקרים רבים 

גם לאחר מכן( בשמירה על הילדים, בהאכלתם, בדאגה לביטחונם ואף בחינוכם. 

מגמות התפתחות  עיור,  תהליכי  ובכללם  שונים  מודרניזציה  תהליכי  בעקבות  כיום,  אולם 
בוחרים  צעירים  זוגות  ויותר  יותר  הגיאוגרפית,  המוביליות  ועליית  התעסוקה  בשוק  שונות 
להקים את משפחתם החדשה במקומות שאינם בהכרח סמוכים אל בית הוריהם או אל בני 
יוצרת פערים גדולים בידע הדרוש להורים צעירים – החל  זו  משפחתם הקרובים. עובדה 
מידע ראשוני לגבי טיפול בתינוקות )ובכלל זה טיפול בסיסי ביותר כגון הנקה(, ועד חוסר 
כפולה:  בעיה  יוצרים  אלה  פערים  גירויים.  רווי  בעולם  גבולות  הצבת  כמו  חינוכיים  בכלים 
לפתור,  יודעים  אינם  אותן  הוריות  בדילמות  נתקלים  אשר  ההורים,  דור  אצל  בעיה  מחד 
ומאידך בעיה עבור דור הילדים, אשר הוריהם מתקשים לעיתים לתת להם מענים ראויים 

לצרכים בסיסיים. 

ישנם הורים המגשרים על פערים הקשורים אל הלידה עצמה באמצעות קורס הכנה ללידה. 
קורס כזה נערך באופן וולונטרי ובתשלום על חשבונם, בין אם במסגרת בתי חולים שונים 
ברחבי הארץ ובין אם במסגרות פרטיות. אולם על פי רוב, גם הורים הבוחרים לעבור קורס 
ללא  לדרך  יוצאים  הם  וגם  ההורות,  לקראת  שלהם  ההכנה  שלב  את  בכך  מסיימים  כזה 
הכנה והדרכה מותאמת, שכן הקורס מכין את ההורים רק אל תהליך הלידה ולא אל ההורות 
נותנת את הדעת על הצורך  ואינה  עצמה. המדינה אינה מספקת תמיכה בהכנה להורות 

לסייע ולהקל בשלבי ההורות הראשונים.

וכי  לו,  שקדמו  מדורות  מהותי  באופן  שונה  היום  של  ההורים  דור  כי  לטעון,  מבקשים  אנו 
הוא מתאפיין במורכבויות שונות וחדשות יחסית לדורות ההורים והסבים שלו. לדור זה יש 
ילדיו, משום שיחסית לדורות  ידע בכל הנוגע לגידול  צורך גדול בליווי, בתמיכה וברכישת 
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עברו, תהליך גידול הילדים של הדור הזה מלווה פחות בתמיכה משפחתית וסביבתית. צורך 
זה בליווי ובתמיכה בא לידי ביטוי בפריחה של מקצועות חדשים שלא היו קיימים בדורות 
מקצועות  פריחת  וכדומה.  שינה  יועצת  הנקה,  יועצת  )דולה(,  לידה  תומכת  כגון  קודמים, 
מסוג זה מעידה על כך שרבים מההורים הצעירים חשים כי אינם יודעים לבצע את הדברים 
בעצמם באופן מיטבי וכי הם זקוקים להכוונה והדרכה. דבר נוסף המעיד על הצורך העמוק 
העשורים  בשני  הנושא  סביב  אזרחיים  במיזמים  משמעותי  גידול  הוא  בסיוע  ההורים  של 
לווי  לספק  שמטרתה  קהילתית  תכנית  לאם”,  “אם  תכנית  נוצרה  למשל,  כך,  האחרונים. 
)שהן  מהקהילה  מתנדבות  זו,  תכנית  במסגרת  שנה.  גיל  עד  לתינוקות  לאימהות  ותמיכה 
עצמן אימהות( עורכות ביקורי בית בביתן של אימהות המבקשות תמיכה בשלבי ההורות 
הולך  במספר  כ-20 שנה  מזה  פועלת  הברית והיא  בארצות  פותחה  התוכנית  הראשונים. 
וגדל של יישובים בישראל.17 פרוייקט נוסף המבקש לתת מענה לצורך של הורים צעירים 
במסגרת  אדירה.  במהירות  הארץ  ברחבי  התפשט  אשר  לידה”,  “סירי  מיזם  הינו  בסיוע 
המיזם, יולדות טריות מקבלות אוכל מבושל וחם ישירות לביתן ממשפחות מהקהילה, אשר 
היוזמה,  היולדת.  משפחת  של  הספציפיות  התזונה  העדפות  פי  על  בהתנדבות  מבשלות 
ביישובים  נשים  עבור  תמיכה  לרשת  התפתחה  בלבד,  בסיסי  אוכל  מבישול  החלה  אשר 
רבים בארץ. במסגרת הפרוייקט מתנדבות מאות נשים שמכבסות, עורכות קניות וסידורים 
ומסייעות לאימהות טריות לאחר לידה, בין אם בעזרה טכנית ובין אם באוזן קשבת ובעצה 

טובה.18 

צורך  שקיים  הרי  אליה,  הסמוך  והזמן  הלידה  סביב  סיוע  של  המיידיים  לצרכים  בנוסף 
יומיומית עם חינוך הילדים בגיל הרך, כמו  הולך ומתרחב במענים הקשורים בהתמודדות 
גם בהתמודדות עם השינויים שמביאים עמם תינוקות חדשים במשפחה, ובכללם שינויים 
מקצועיים, כלכליים, שינויים בתפישת הבית, המשפחה, הזוגיות והפרנסה. צורך זה מקבל 
ביטוי בפריחה של סדנאות וקורסים המציעים הדרכה הורית לילדים צעירים. קורסים אלה 
ניתנים במסגרת מכונים מומחים, במסגרות פרטיות ואף במסגרת רשויות מקומיות שונות, 
הדרכה  כל  כי  לציין,  יש  להורים.  בהדרכה  לצורך  מערכתי  מענה  בישראל  כיום  אין  אולם 

הורית מהסוג הנזכר לעיל הינה וולונטרית, ועל פי רוב כרוכה בתשלום מצד ההורים.

 

https://he.emlem.co.il/ .מתוך אתר "אם לאם" בישראל  17

ויילר-פולק, דנה. "אימהות טריות מקבלות עזרה מפתיעה מזרים גמורים", וואלה!, 12.6.2015.  18
https://news.walla.co.il/item/2862782  
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 |  1.3
סקירה משווה

מבנה המערכות הממשלתיות המטפלות בגיל הרך  

ניתן לאפיין את המערכות העולמיות הקשורות בחינוך ובטיפול בגיל הרך באמצעות חלוקה 
לשני סוגים: מערכת מפוצלת, אשר בה האחריות והטיפול בנושא נחלקת בין שני משרדים 
בידי  נמצאת  האחריות  בה  אשר  )אינטגרטיבית(,  מאוחדת  ומערכת  יותר,  או  ממשלתיים 
)או לכל  הגילאים  לחינוך בכל  היישות המחזיקה באחריות  יישות ממשלתית אחת, שהיא 
הפחות עד סיום 12 שנות לימוד(. כאמור, במדינת ישראל קיימת מערכת מפוצלת, כאשר 
האחריות על גילאי לידה עד 3 נמצאת בידי משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים 
במחקר  החינוך.  משרד  בידי  נמצאת  יותר  מבוגרים  בגילאים  החינוך  על  האחריות  ואילו 
שפורסם על ידי אונסק”ו בשנת 2010, נבדק מעבר ממבנה מערכתי מפוצל למבנה מערכתי 
ניו זילנד, ברזיל, ג’מייקה ובלגיה. בכל  אינטגרטיבי במספר מדינות, בהן שוודיה, סלובניה, 
הטיפול  של  מעבר  כלל  אינטגרטיבית  למערכת  המעבר  המחקר,  נערך  בהן  המדינות 
נצפתה  כי בעקבות המעבר  עולה,  בגיל הרך לאחריות משרד החינוך. מהמחקר  והחינוך 
איכות  ועל  המטפלים  הצוותים  על  הפעוטות,  ועל  התינוקות  על  מאוד  חיובית  השפעה 
השירותים הניתנים במסגרת המערכת. פרט למדינות אשר השתתפו במחקר של אונסק”ו, 
אינטגרטיבי,  נוספות בחרו במרוצת הזמן לעבור למבנה מערכת  מדינות מפותחות רבות 
בהן אוסטריה, קפריסין, גרמניה, דנמרק, אסטוניה, פינלנד, לטביה, ליטא, ספרד, שבדיה, 

נורבגיה, קנדה, רומניה, בריטניה, סקוטלנד ואחרות.19

לרצף  מכוונות  בתחום,  פרוגרסיבית  מדיניות  לקידום  פועלות  אשר  המפותחות  המדינות 
רעיוני וחינוכי בגילאי לידה עד 6. לכן, ברוב המדינות הללו האחריות על רצף הגיל הרך כולו 
מצויה בידי משרד ממשלתי אחד. הגישה הננקטת במדינות אלו הינה גישה אינטגרטיבית 
לחינוך. גישה זו כוללת השקעה גדולה ואפקטיבית יותר בגילאים הנמוכים, בדגש על גילאי 
לידה עד 3, באופן המסייע בצמצום פערים ברמת השירותים אותם מקבלים ילדים המגיעים 
מרקעים שונים בגילאים אלו. בנוסף, הגישה האינטגרטיבית מקדמת יצירת תוכנית חינוכית 
וטיפולית מוגדרת ומנומקת לגילאי לידה עד 3, דבר התורם להתמקצעות של כוח העבודה 

הרלוונטי ומסייע בטווח הרחוק להעלאת מעמדן של העוסקות בתחום. 

 

מתוך אתר research connection. קישור  19

https://www.researchconnections.org/childcare/resources/18688
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מימון  

ברוב המדינות המפותחות, שיעור המימון הציבורי המוקצה לחינוך ולטיפול בגילאי לידה עד 
שלוש נמוך משיעור המימון הציבורי המוקצה לגילאי 3 עד 6. הסיבות לכך, על פי רוב, הינן 
היסטוריות. בשנים האחרונות, לאור המחקרים הרבים המצביעים על חשיבותו המכרעת של 
החינוך בגילאים הצעירים להתפתחותם של בני האדם, מקדמות רבות מהמדינות המפותחות 
מדיניות פרוגרסיבית, שתכליתה להשוות את תנאי המימון הציבורי לאורך טווח הגילאים של 
לידה עד 6. במרבית המדינות המפותחות, חינוך חובה מתחיל בגיל 6, כלומר בגיל הכניסה 
לבית הספר היסודי. בחלקן חל חינוך חובה מגיל ארבע, ובמיעוטן, בתוך כך ישראל, מתחיל 
חינוך חובה בגיל 3. במקביל לכך, כמחצית ממדינות ה-OECD מציעות חינוך חינם מגילאי 3 
 ואף מגילאים צעירים יותר, ורבות אחרות פועלות למימון גדול יותר של החינוך בגילאים אלו.20

 

 איסוף נתונים מערכתי

מדינות שונות ב–OECD, אשר הכניסו מערכות מתקדמות לאיסוף ולניתוח נתונים אל תוך 
חל  כי  מדווחות  במדינה,  שלוש  עד  לידה  בגילאי  וטיפול  חינוך  על  האחראיות  המערכות 
שיפור של המערכת המטפלת סביב המטרות אשר הוגדרו למדידה ואשר נתוניהן נבדקו. 
בכלל זה, חל שיפור בפרמטרים כגון התפתחות הילד, ביצועי הצוות, איכות המסגרת, ציות 
 לרגולציה, יישום תכנית פדגוגית, שביעות רצון ההורים וכן תנאי עבודה ותעסוקה של הצוות.21

 הון אנושי

מחקרים מציגים קשר חיובי בין הכשרת מטפלות ברמה אקדמית, הכוללת לימודים לקבלת 
תואר, ובין הכשרה תוך כדי עבודה )On-the-job Training( לבין רמת חינוך וטיפול גבוהה 
ואיכותית הניתנת לפעוטות בגילאי לידה עד שלוש. ברוב המדינות המפותחות )27 מתוך 37 
מדינות אשר לגביהן יש נתונים אודות סעיף זה(, תנאי הסף לעיסוק בחינוך ובטיפול בגיל 
הרך הינם תואר ראשון או תעודה המקבילה לתואר ראשון בלימודי הוראה. כמובן שקיימים 
העסקה  לתחילת  הסף  תנאי  הסלובקית  ברפובליקה  למשל,  כך,  דופן.  יוצאי  מקרים  גם 
בתחום הינו המקבילה לתעודת הבגרות בישראל, אולם בפועל לרוב העוסקים בתחום יש 
תואר ראשון או שני. בגרמניה ובאירלנד ניתן לעסוק בחינוך בגיל הרך לאחר סיום בית ספר 
מקצועי. בקצה אחר של הסקלה, במדינות מפותחות רבות ובכללן אנגליה, צרפת, איסלנד, 

ברשויות  לחינוך  המחלקות  מנהלי  איגוד  דוח  לבגרות,  ועד  מינקות  חינוכית  אחריות  קמינסקי.  ואבי  רמי  הוכמן,   20
המקומיות, 2018.

 OECD (2017), Starting Strong 2017: Key OECD Indicators on Early Childhood Education and Care, Starting  21
Strong, OECD Publishing, Paris.

https://israelforkids.org.il/wp-content/uploads/%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9B%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%A7%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%A2%D7%93-%D7%9C%D7%91%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%AA-5-%D7%91%D7%A1%D7%A4%D7%98%D7%9E%D7%91%D7%A8-2018.pdf
https://doi.org/10.1787/9789264276116-en
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איטליה, פולין ופורטוגל, נדרשת תעודת תואר שני על מנת לעבוד במסגרות החינוך לגיל 
הרך.22 כפי שצויין לעיל, בישראל, נדרשות 12 שנות לימוד ותעודה מקצועית, אם כי לרוב 
תנאים אלה לא נאכפים. במדינות בהן המערכת הינה אינטגרטיבית, ההכשרה הנדרשת 
מהצוות המטפל בגילאי לידה עד שלוש אינה שונה מזו הנדרשת מהצוות המטפל בגילאים 

הבוגרים יותר. 

 שכר

לפי נתוני ה–OECD, רמת השכר ההתחלתית של נשות החינוך והטיפול בגילאי לידה עד 
2(. המצב אומנם משתפר עם  שלוש בישראל הינה מהנמוכות במדינות המפותחות )איור 
מהעוסקות  ורבות  מאד  גבוהים  הנטישה  אחוזי  לעיל,  שנכתב  כפי  אולם  הוותק,  צבירת 

בתחום לא שורדות לצורך צבירת וותק זה בשל תנאי תעסוקה קשים ושוחקים.
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איור 2  |  רמות שכר לעוסקים בחינוך בגיל הרך במדינות המפותחות

 OECD (2017), Starting Strong 2017: Key OECD Indicators on Early Childhood Education and Care, Starting  22
Strong, OECD Publishing, Paris.

OECD (2016), Education at a Glance 2016: OECD Indicators, Indicator D3. https://read.oecd-ilibrary.org/  23
 education/education-at-a-glance-2016_eag-2016-en#page1

https://www.oecd-ilibrary.org/education/starting-strong-2017_9789264276116-en
https://read.oecd-ilibrary.org/education/education-at-a-glance-2016_eag-2016-en#page1
https://read.oecd-ilibrary.org/education/education-at-a-glance-2016_eag-2016-en#page1
https://read.oecd-ilibrary.org/education/education-at-a-glance-2016_eag-2016-en#page1
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 נגישות כלכלית וצימצום פערים

גישה  מאפשרות  אירופה  ממדינות  מקצת   ,2019 משנת  האירופי  האיחוד  של  דוח  לפי 
גורפת ללא תשלום לחינוך בגילאי לידה עד שלוש. במרבית המדינות מתקיימת מדיניות 
והפחתת  סבסוד  באמצעות  מוחלשות  אוכלוסיות  עם  מאוד  מיטבה  אשר  דיפרנציאלית, 
לא  עצמה  בפני  מוחלשות  לאוכלוסיות  תשלומים  הפחתת  כי  לציין,  יש  אולם  תשלומים. 
מבטיחה בהכרח גישה לחינוך באיכות גבוהה, שהוא המנבא המרכזי למיצוי פוטנציאל של 

ילדים ולצמצום פערים בגילאים בוגרים.24

המקרה של נורבגיה: מדיניות מכלילה ועידוד 
השתתפות במסגרות החינוך לגיל הרך25

של  מבחירה  הרך  לגיל  החינוך  את  נורבגיה  הפכה  עשורים  כארבעה  של  ארוך  בתהליך 
גורפת הניתנת לכלל הילדים במדינה. במסגרת רפורמה רחבה  משפחות מעטות לזכות 
2004, החליטה ממשלת נורבגיה על סכום  בתחום החינוך לגיל הרך אשר הושקה בשנת 
פרטיות(  או  )ציבוריות  הרך  לגיל  החינוך  מסגרות  סוגי  בכל  הורים  תשלומי  של  מקסימלי 
בגילאי שנה עד חמש. בנורבגיה מאפשרות המסגרות עבור גילאי שנה עד חמש יום לימודים 
ארוך בהיקף של 41 שעות שבועיות. רפורמה זו התאפשרה הודות להגדלת המימון הציבורי 
אז. מעבר  עד  כ-35% בתשלומי ההורים שהיו מקובלים  של המסגרות עד להפחתה של 
להפחתת התשלומים בכל סוגי המסגרות, הרפורמה אף קבעה הנחה מינימלית של 30% 
או  נוספת  חוייבו לתת הנחה  לילד שלישי. בנוסף לכך, רשויות מקומיות  ו-50%  לילד שני 
נגישות בחינם למשפחות נזקקות. בשנת 2015, לאור תוצאות לא מספקות לדעת ממשלת 
מוחלשות,  אוכלוסיות  עבור  איכותיות  למסגרות  הנגישות  למידת  הקשור  בכל  נורבגיה 
חוקקה הממשלה חוק המגביל את התשלום השנתי של משפחות למסגרות החינוך לגילאי 
שנה עד חמש כך שיעמוד על לא יותר מ-6% מהכנסת המשפחה. הדבר שיפר את מנגנון 

התשלום הדיפרנציאלי לשירותים והפך אותם נגישים אף יותר למשפחות שנזקקו לכך. 

המקומיות.  הרשויות  על  מוטלת  בנורבגיה  הרפורמה  אכיפת  על  האחריות  כי  לציין,  יש 
רשויות אלה אחראיות גם על פיצוי המסגרות הפרטיות, שהן לעיתים איכותיות יותר, במידה 
ואלה נפגעו בשל הרפורמה. זאת על מנת שלא להפוך את המסגרות הפרטיות לנגישות 
2016 העניקה הממשלה מענקים מיוחדים  רק לאוכלוסיה בעלת אמצעים. בנוסף, משנת 
לרשויות המקומיות, על מנת שייזמו מהלכים להכללת משפחות מרקע סוציו-אקונומי נמוך 

במסגרות החינוך לגיל הרך. השפעתו של צעד זה נמדדה ונמצאה חיובית בשנת 2018. 

Euydice (2019), Key data on early childhood education and care in Europe.  24

OECD (2013), Quality matters in early childhood education and care: Norway.  25

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/5816a817-b72a-11e9-9d01-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-102611557
https://www.oecd.org/education/school/Quality%20Matters%20in%20Early%20Childhood%20Education%20and%20Care%20Norway.pdf
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המקרה של שבדיה: ממערכת מפוצלת למערכת 
אינטגרטיבית26

בשנת 1996 הפכה מערכת החינוך לגיל הרך בשבדיה למערכת אינטגרטיבית, והאחריות 
מחוייבות  בשבדיה  המקומיות  הרשויות  החינוך.  משרד  אל  הועברה   6 עד  לידה  גילאי  על 
להבטיח מקום לילדים החל מגיל שנה, כאשר ילדים להורים מחוסרי עבודה או בחופשת 
לידה זכאים לשלוש שעות טיפול ביום )או 15 שעות שבועיות(. החל משנת 1998 חלה על 
כל מסגרות החינוך לגיל הרך בשבדיה תכנית לימודים לאומית, אשר מעודכנת אחת לכמה 
שנים. במסגרת התוכנית מוצגים העקרונות החינוכיים הבסיסיים אשר נדרשים מהמסגרות 
הרשויות  המטפל.  הצוות  תפקידי  ומוגדרים  המסגרות  של  יעדיהן  נפרשים  הרך,  לגיל 
פרטיות  מסגרות  גם  ישנן  אולם  במדינה,  הילדים  גני  רוב  את  המפעילות  הן  המקומיות 
המחוייבות  למעט  הציבוריות,  המסגרות  על  החלים  ומחירים  כללים  לאותם  הכפופות 
לעקרונות מנחים לתכנית הלימודים. בשנת 2002 הוגדר בשבדיה מנגנון לקביעת תשלום 
נגבה  לא  נמוכה  על קריטריונים כלכליים. ממשפחות בעלות הכנסה  מרבי, אשר מבוסס 
שתכליתו  מהממשלה,  מענק  מקבלות  המנגנון  את  המאמצות  מקומיות  רשויות  תשלום. 

לפצות אותן על אבדן הכנסות ולהבטיח את איכותן של המסגרות. 

הפיקוח על מעונות הגיל הרך בשבדיה נמצא תחת אחריותה של הסוכנות הלאומית לחינוך. 
שנתיות,  הערכות  לעבור  מסודר,  באופן  להירשם  נדרשות  השירות  נותנות  המסגרות  כל 
גופים פרטיים אשר מתומרצים  )למעט  לימודים מוגדרת  לאמץ עקרונות מנחים לתכנית 
לעשות כן אך אינם מחויבים( וכן לעבור הכשרות. על אף הרגולציה של השלטון המרכזי, 
הרי שביזור הסמכות לפיקוח ולאכיפה אל הרשויות המקומיות מעודד אוטונומיה פדגוגית 

בקרב המסגרות, תוך אימוץ עקרונות מנחים כלליים ומתן פרשנות מותאמת שלהם. 

לפי בדיקה של ארגון אונסק”ו, הובילה הרפורמה בשבדיה לעלייה בהשתתפות במסגרות 
לשיפור  מוחלשות,  אוכלוסיה  וקבוצות  גיאוגרפים  אזורים  בין  פערים  לצמצום  הרך,  לגיל 
המקצועי,  במעמד  לעליה  בהמשך  שהוביל  דבר   - האדם  כח  ובאיכות  ההכשרה  ברמת 

ולשיפור ברמה הפדגוגית של המסגרות.

OECD (2006), Starting strong II: Early childhood education and care.  26

המקרה של שבדיה:
https://www.oecd.org/education/school/37423778.pdf
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 |  1.4
קריטריונים לבחינת הצעות לפעולה

לאור כל האמור לעיל, ובעיקר בהתייחס לעובדה שחינוך בשנות החיים הראשונות הינו אחד 
המשתנים המשפיעים ביותר על המשך התפתחותו של האדם לכל אורך חייו - ומכאן גם 
על שיוויון הזדמנויות ועל מוביליות חברתית - אנו סבורים כי קיימת חשיבות עצומה לחינוך 
הראשונות  החיים  בשנות  לראות  ממליצים  אנו  מכך,  יתרה  הרך.  בגיל  ומשמעותי  איכותי 
מפתח לצימצום פערים בישראל במישור החברתי מחד, ומפתח לפיתוח הכלכלה ולהגדלת 

הפיריון במישור הכלכלי מאידך.

בהתאם לכך אנו סבורים, כי על מנת לקיים חינוך איכותי לגיל הרך בישראל, יש לפעול מתוך 
שינוי תפישתי עמוק ומשמעותי. קשה להמשיך ולהתייחס אל המסגרות המטפלות בגילאים 
כפי  לעבודה,  לצאת  להורים  לאפשר  מנת  על  הניתנים  שמרטפות  שירותי  כאל  הצעירים 
שנעשה בעבר. לשיטתנו, נדרשת כיום הכרה מערכתית בחשיבות הפדגוגיה לצד הטיפול 
גם בתיעדוף תקציבי( בחשיבות טיפוחו של  )המתבטאת  נדרשת הכרה אמיתית  השוטף, 
המשמעותי  בתפקידם  ותמיכה  הכרה  נדרשת  וכן  הרך,  הגיל  עם  העובד  האנושי  ההון 

והמכריע של ההורים לאורך שנות החיים הראשונות. 

לספק  הצורך  את  בחשבון  לקחת  צריכים  לפעולה  ההצעות  לבחינת  קריטריונים  לפיכך, 
6. כמו כן, חלופות רלוונטיות יצטרכו לתת מענה  מענה לתיכלול הטיפול בגילאי לידה עד 
לנושא הכשרת ההון האנושי ולהגדלת היצע המועמדים/ות המבקשים/ות לעבוד בתחום. 
של  הצרכים  את  גם  בחשבון  יקחו  אשר  פעולה  בדרכי  לבחור  יש  כי  סבורים  אנו  בנוסף, 

ההורים לילדים בגיל הרך, יטפחו אותם וישקיעו בהם.

ברצוננו לציין, כי לרשות מדינת ישראל עומדים נכסים לא מבוטלים, אשר מסוגלים לסייע 
לה בבואה לבצע רפורמות לשיפור החינוך והטיפול בגיל הרך. כך למשל, אנו מזהים את 
מערכתית  בראייה  מחזיקות  שהן  העובדה  בשל  כזה,  כנכס  בישראל  המקומיות  הרשויות 
מחד ובראייה מקומית ומותאמת ספציפית מאידך. לפיכך, אנו סבורים כי מוסדות השלטון 
ולשמש  הרך  בגיל  רפורמה  של  ביישום  ומשמעותי  מרכזי  שחקן  להוות  צריכים  המקומי 
בפריסה  נמצאות  אשר  החלב,  טיפות  כן,  כמו  שיפור.  של  תהליכים  עבור  הפעלה  כמודל 
ארצית מרשימה ואשר נותנות שירות כמעט לכל ההורים הטריים בישראל, יכולות להוות 
אמצעי דרכו ניתן להגיע אל קהל היעד של הורים וילדים בגיל הרך. נכס נוסף של ישראל 
ובטיפול  לקויות  של  מוקדם  באיתור  לסייע  יכולה  אשר  שלה,  המתקדמת  הרפואה  הוא 
איכותי ויעיל בהן. גם סקטור הגננות של משרד החינוך ומאפייני העבודה שלהן - בכלל זה 
איכות ההכשרה, הליווי היעיל סביב הכניסה למקצוע והאוטונומיה המאפיינת את התפקיד 
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- הוא נכס שאפשר ללמוד ממנו ולהשתמש בו כמודל. בנוסף, בישראל ישנה פריסה ארצית 
כן  כמו  טובה.  נחשבת  האקדמית  רמתן  אשר  החינוך,  בתחומי  מכשירות  מכללות   19 של 
ולא פחות חשוב – בשנים האחרונות ישנה התעוררות ציבורית הולכת וגוברת סביב נושא 
הטיפול בגיל הרך בכלל והטיפול בגילאי לידה עד שלוש בפרט, ונשמעים יותר ויותר קולות 
הדורשים שינויים. מובן, שגם התעוררות ציבורית מסוג זה הינה נכס בקידום מדיניות. לאור 
בשלבים  בהם  ולהשתמש  התהליך  אל  אלה  נכסים  לרתום  פה  בכל  ממליצים  אנו  זאת, 

השונים שלו.
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|  1.5
הצעות לפעולה

לאור האמור לעיל, ועל סמך שיחות רבות שקיימנו עם אנשי אקדמיה, אנשי שטח, מנהלים/
וכן עם הורים  לו,  ומחוצה  ומשפחתונים במשרד החינוך  ילדים, מעונות  גני  ומפעיל/ות  ות 
לילדים בגיל הרך, עמותות העוסקות בתחום ובעלי עניין נוספים - אנו מבקשים להמליץ על 
מספר צעדים עיקריים, אשר לדעתנו יוכלו להוביל לשינוי חיובי משמעותי ומתמשך באיכות 

הטיפול והחינוך בגיל הרך בישראל.

רציפות ותיכלול - העברת האחריות הרגולטורית 
לטיפול בגיל הרך אל משרד החינוך

לאור הצורך שתואר לעיל בתיכלול וברציפות הטיפול בגיל הרך, קרי גילאי לידה עד שש, 
אנו ממליצים על העברת האחריות הרגולטורית לטיפול בגיל הרך אל משרד החינוך, תוך 

שמירה על המאפיינים האוטונומיים של מסגרות החינוך והטיפול. 

לגיל הרך  חינוך  בנוגע לאינדיקטורים של מערכות  עולמי  המלצתנו מתבססת על מחקר 
אירגון ה-OECD, אשר מצביע על אחריות של משרד ממשלתי אחד על כל שלבי  שערך 
בין  יותר  ולמעברים חלקים  יותר  יותר, לצוות מוכשר  גבוהה  לנגישות  החינוך כאינדיקטור 
מסגרות.27 גם בישראל המליצו לא אחת מומחים לחינוך בגיל הרך, כמו גם ועדות ייעודיות 
שונות שבחנו את הנושא, כי האחריות לטיפול ולחינוך בגיל הרך תועבר אל משרד החינוך. 
משנת  רוזנטל  של  הסטנדרטים  וועדת  בסיכומי  היתר,  בין  למצוא,  ניתן  זו  ברוח  המלצות 
בעוני  למלחמה  אלאלוף  ובדוח    29

 2011 משנת  טרכטנברג  ועדת  של  בעבודתה   28,2009
30.2014 אולם על אף ההמלצות החוזרות ונשנות בנושא, הרי שמאבקים פוליטיים  משנת 

ושיקולי שליטה וכוח מנעו את יישומן של המלצות אלה עד כה.

יאפשר  החינוך  משרד  של  רגולטורית  אחריות  תחת  הרך  בגיל  הממשלתי  הטיפול  איחוד 
עוברים  אותם  והרגשיים  הקוגניטיביים  החינוכיים,  התהליכים  של  ושלמה  רחבה  ראייה 

 OECD (2017), Starting Strong 2017: Key OECD Indicators on Early Childhood Education and Care, Starting  27
Strong, OECD Publishing, Paris.

דוח ועדת רוזנטל, "סטנדרטים להפעלת מסגרות חינוכיות לפעוטות", 2009.  28

דוח ועדת טרכטנברג לשינוי כלכלי חברתי, פרק השירותים החברתיים, ירושלים, 2011.  29

דוח הועדה למלחמה בעוני בישראל, ירושלים, 2014.  30

https://www.oecd-ilibrary.org/education/starting-strong-2017_9789264276116-en
https://www.oecd-ilibrary.org/education/starting-strong-2017_9789264276116-en
https://www.oecd-ilibrary.org/education/starting-strong-2017_9789264276116-en
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/procedures-guidelines-operation-day-care-centers/he/daycare_procedures-guidelines-operation-day-care-centers_meonot-yom_standarts-hafalat-misgere-thinuchit.pdf
https://www.haaretz.co.il/hasite/images/images/socialservices.pdf
https://molsa.gov.il/focus/documents/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%99%2022.6.14.pdf
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עד  לידה  לגילאי  האחריות  העברת  היסודי.  הספר  לבית  למעבר  ועד  לידה  מגיל  הילדים 
זקוקים  ילדים  הצעירים  בגילאים  שגם  בעובדה,  הכרה  תהווה  החינוך  משרד  אל  שלוש 
ייחודיות לגילאי  לחינוך ולא רק לטיפול. מעבר אל משרד החינוך יאפשר פיתוח פדגוגיות 
לידה עד שלוש ויאפשר חיבור אל תוכניות הלימודים של גילאי שלוש עד שש, כך שיווצר 
רצף של המערכות המטפלות בכל טווח הגילאים המרכיבים את הגיל הרך, הן מבחינת ההון 
האנושי והן מבחינת התכנים הפדגוגיים. אנו סבורים, כי לרצף חינוכי כזה ישנו פוטנציאל 
גדול יותר לזיהוי ואיתור לקויות ולפיכך לטיפול בהן בגילאים מוקדמים. כמו כן, רצף כזה יוכל 
להביא למיצוי טוב יותר של הפוטנציאל הטמון בכל ילדה וילד. בנוסף, רצף מהסוג האמור 
ולתת  מאד  מוקדם  מגיל  כבר  והוריהם  הילדים  של  הצרכים  מכלול  את  לראות  יאפשר 
מענה תוך התייחסות לאלמנטים של רווחה, בריאות, טיפול, חינוך וכיוצא באלה. כמו כן אנו 
מאמינים, כי יכולתו של משרד החינוך להכשיר גננות באופן מיטבי תשפיע בטווח הרחוק גם 
על הכשרת ההון האנושי העובד עם גילאי לידה עד שלוש, ובכך יעלה טיב הטיפול והחינוך 

אותם מקבלים ילדי ישראל.

 פיתוח תוכנית לימודים כוללת עבור הגיל הרך

על  ממליצים  אנו  תוצאותיו,  את  ולמקסם  והחינוכי  הטיפולי  הרצף  אל  להתייחס  מנת  על 
פיתוח תוכנית לימודים מקיפה וכוללת עבור הגיל הרך, תוך התמקדות בתפישה פדגוגית 
אשר מהותה מימוש הפוטנציאל הקוגניטיבי, הרגשי והמוטורי של הילדים בגילאי לידה עד 
היסודי,  הספר  לבית  לכניסה  ועד  מראשיתו  הרך  לגיל  בחינוך  תעסוק  אשר  התוכנית,   .6
תוכנית  פיתוח  כי  סבורים,  אנו  המוקדמת.  הילדות  גילאי  את  ותתכלל  פדגוגי  רצף  תיצור 
רב שנתית וכוללת מסוג זה תסייע ליצירת הרצף הדרוש לאורך שנות הגיל הרך ותתרום 
למיצוי פוטנציאל היכולות הטמון בכל ילדה וילד. אנו ממליצים לכלול בתוכנית התייחסות 
למיומנויות המאה ה–21 - ובכלל זה מיומנויות קוגניטיביות, כישורים אישיים ובין אישיים - 
יש להכניס אל מערכת החינוך כבר מגילאים מוקדמים מאד. דוגמה  אותן אנו סבורים כי 
ניתן למצוא בדמות דגש על  ומיומנויות המאה ה-21 בחינוך לגילאים הצעירים  לכישורים 
אנו  עוד  ויצירתיות.  יזמות  שונים,  במרחבים  למידה  קהילתיות,  אישי,  ביטוי  כגון  מרכיבים 
את  ותתאים   )wellbeing( השלומות  מרכיב  אל  תתייחס  הלימודים  תוכנית  כי  ממליצים, 

הטיפוח של היבטיו השונים אל הגיל הרך. 

הקמת מערך הכשרות מותאם לגננות ולסייעות

ממליצים  אנו  הקודם,  בסעיף  האמורה  הלימודים  תוכנית  של  והבשלתה  גיבושה  לאחר 
תוך  הרך,  בגיל  טיפול  ואנשי  מחנכים  עבור  ומשלים  מותאם  הכשרות  מערך  להקים 
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התייחסות אל עקרונות התוכנית ולמידתה במסגרת תהליך ההכשרה. זאת על מנת לסייע 
ליצירת הרצף החינוכי ולוודא, כי הצוותים המטפלים מכירים היטב את התוכנית, מטרותיה, 

יעדיה ואופני יישומה. 

אל  התייחסות  ותכלול  יותר  רחבה  תהפוך  אשר  הצוותים,  הכשרת  כי  ממליצים,  אנו  עוד 
התפתחותם של ילדים מגיל לידה ועד גיל שש, תשים דגש גם על איתור לקויות מחד ועל 

איבחוני מצויינות ופוטנציאל מאידך. 

אנו ממליצים לקדם השקעה ממשלתית נרחבת בהכשרת הצוותים המטפלים והמחנכים 
אנו  כך,  מתוך  עצמה.  בפני  בפרופסיה  מדובר  כי  מערכתית  הבנה  תוך  הרך,  הגיל  לכלל 

סבורים כי יש לחתור להעלאה הדרגתית של הסטנדרטים תוך שאיפה למצויינות. 

ההכשרה תיבנה על ידי הגופים המכשירים ועל ידי המעסיקים במשותף. עוד אנו ממליצים 
לפתוח את האופציה להכשרות צוותי חינוך וטיפול לגיל הרך גם למכללות ולאוניברסיטאות 
ליצור  מנת  על  לתואר  זכות  נקודות  צבירת  ולאפשר  הרך  לגיל  החינוך  בתחום  העוסקות 

אופק התפתחותי למתאימות.

אנו סבורים, כי מתן הכרה במקצועות הטיפול והחינוך בגיל הרך כפרופסיה בפני עצמה, 
כמו גם השקעה באיכות ההכשרות לאור תכנית לימודים כוללת לגיל הרך, המתייחסת אל 
היבטים קוגניטיביים ורגשיים, תייצר שינוי במעמדם הציבורי של מקצועות אלה ובתדמיתם 
וסינון  הציבורית. בהתאם, תגדל כמות המועמדים לעבודה, דבר שיאפשר בחירה ביניהם 

של כח אדם שאינו מתאים לתפקיד.

הקמת מסגרת עירונית המתווה סטנדרטים 
מקצועיים ומספקת תמיכה פדגוגית

על מנת לבחור בחלופה מותאמת למציאות, יש להבין כי קשה לצפות שהמסגרות הפרטיות 
יוחלפו בן ליל למסגרות הנמצאות תחת  המשמשות כיום לטיפול בגילאי לידה עד שלוש 
אחריותה של המערכת הממשלתית. לפיכך, יש לעבוד מול מסגרות פרטיות ולבדוק כיצד 

ניתן לקדם אותן להיות איכותיות ומוצלחות ככל האפשר. 

אל  ישיר  קשר  להן  אשר  המקומיות,  הרשויות  כי  לזכור  כדאי  זו,  סוגייה  לברר  בבואנו 
התושבים, מכירות היטב את מאפייני הציבור הייחודי להן ואת צרכיו. אשר על כן, הן מחזיקות 
ביכולת הטובה ביותר לפעול ביעילות ולתכלל היבטים שונים של נושא הגיל הרך. לפיכך, 
אנו סבורים כי ראוי להתבונן על הנעשה כיום בתחום זה ברשויות מקומיות שונות ולקדם 

מודלים הפועלים בשטח ומובילים לתוצאות טובות גם אל רשויות אחרות ברחבי הארץ. 
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במספר רשויות מקומיות בישראל מתקיימים מודלים שונים של מיפוי מסגרות המטפלות 
המסגרות  של  מיפוי  מבצעת  העירייה  ראשון,  בשלב  שלוש.  עד  לידה  בגילאי  בילדים 
המיועדות לחמישה ילדים ומעלה הנמצאות בתחומה. מנהל/ת המסגרת מתבקש/ת למלא 
טופס ולציין אם הצוות המטפל עבר הכשרה כלשהי ואם יש לו תעודות כלשהן, האם הצוות 
עבר קורס עזרה ראשונה והחייאה, האם יש תזונאית המייעצת לבניית התפריט וכיוצא בזה. 
המידע עולה אל אתר העירייה ומוצג באופן שקוף לכלל הציבור. בכך למעשה נוצר תהליך, 
שבו המסגרות הפרטיות נכנסות מעצמן ומרצונן תחת סוג מסויים של פיקוח, שכן הפירסום 
לבחור  יעדיפו  שהורים  משום  זאת  ברגולציה.  כלל  לעסוק  מבלי  רגולציה  להחלת  מוביל 
בצוותי טיפול וחינוך, אשר עברו הכשרות וקורסים רלוונטיים. יש לציין, כי הדבר נעשה מבלי 

לחשוף את הגוף הרשותי לסיכונים ומבלי להשית עליו אחריות משפטית כלשהי. 

קורסים שונים המעלים את רמתם  לצוותים המטפלים  יכולה להציע  בשלב שני, הרשות 
המקצועית של העוסקים בתחום. כך, למשל, מציעה עיריית פתח תקווה קורסים של עזרה 
הרך  לגיל  מסגרות  של  קיומן  על  מידע  מקבלת  העירייה  כתוצאה,  תשלום.  ללא  ראשונה 
אשר שלחו צוותים להכשרה, ובהמשך אוחזת בנתונים הנוגעים לכח האדם אשר עבר את 
הן  אותה  ראשונה,  עזרה  קורס  בוגרות  של  תעודה  מקבלות  מצידן,  המטפלות  ההכשרה. 
יכולות לפרסם הן בפירסומי המסגרת הפרטית שלהן והן באתר העירייה. יוזמה נוספת של 
עיריית פתח תקווה נערכה בשיתוף פעולה עם בית ספר לבישול בעיר, אשר הציע קורס 
הקורס  במהלך  שקלים.   1200 במקום  שקלים   300 של  בעלות  בגנים  המבשלות  עבור 
למדו המבשלות מהשפים של בית הספר כיצד להפוך את האוכל לבריא יותר. הן סיפרו, 
כי קיבלו תחושה שהעירייה משקיעה בהן ומעצימה אותן, משום שהיא מייחסת לתפקידן 
חשיבות מרובה. עם תום הקורס ובתמורה לפיקוח תקופתי של דיאטנית, קיבלו מסגרות 
יכלו  אותו  בריא”,  אוכלים  “כאן  הכיתוב  עם  מהעירייה  שלט  לקורס  מבשלות  שלחו  אשר 
להציג בגן לעיון ההורים. מובן, כי הפיקוח התקופתי של דיאטנית מגדיל הלכה למעשה את 
הפיקוח הרשותי על המסגרת. קורסים מעין אלה, אשר ניתנו תחילה ללא תשלום ומאוחר 
פיקוח. שיטה  ביוזמתן תחת  עודדו את המסגרות הפרטיות להיכנס  יותר בתשלום סמלי, 
נוספת שמצאה עיריית פתח תקווה להגדלת הקשר עם המסגרות לגילאי לידה עד שלוש 
נוגעת למערכת לחצני המצוקה העירונית הקיימת בעיר. העירייה הכריזה, כי מסגרות לגיל 
הרך אשר יתקינו לחצן מצוקה יזכו לקבל שירות עירוני של צוות סיירים המגיע בעת הפעלת 
לחצן מצוקה. מובן, שמדובר בנתון חשוב מאד עבור ציבור ההורים, דבר שעודד מאד את 
המסגרות הפרטיות להצטרף לשירות והגדיל את מוטת השליטה של העירייה על המידע 

לגבי המסגרות הללו.

בפתח תקווה אף הוקמה יחידה לפיקוח על גילאי לידה עד שלוש, דבר שיצר תקדים של 
כל  ושל  הסמל  מעונות  כל  של  ברשימה  מחזיקה  העירייה  המקומית.  הרשות  של  פיקוח 
הגנים הפרטיים בעיר בהם נמצאים מעל שבעה ילדים. בעזרת רשימה זו מבצעת עיריית 
פתח תקווה ביקורת ובדיקה לגבי היחס בין כמות המטפלות לכמות הילדים, בדיקה לגבי 
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הכשרות הצוותים המטפלים, הימצאותן של מצלמות בגן, השתתפות במיזם “כאן אוכלים 
בריא” וכיוצא באלה. כלל המידע הזה מוזן אל אתר האינטרנט של העירייה והוא גלוי לעיני 

הציבור, אשר בוחר באופן מושכל את המסגרת אליה ירצה לשלוח את הילדים.

גם בעיריית ירושלים נערכים קורסים שונים למטפלות פרטיות, במסגרתם מושם דגש גם 
הענקת  באמצעות  לקורסים  להגיע  המטפלות  את  מתמרצת  העירייה  עמיתות.  שיח  על 
לב  בחפץ  מגיעות  המטפלות  כתוצאה,  שקלים.   300 בסך  לגן  משחקים  לקניית  תלושים 
ונהנות מלימודים ללא עלות ומהשקעת העירייה בהתמקצעות שלהן. בדרך זו מתרחב מיפוי 
המסגרות השונות על ידי העירייה ונוצר קשר בין העירייה לבין המטפלות ובינן לבין עצמן. 
מטפלות רבות אשר השתתפו בקורסים השונים נשארו בקשר גם לאחר סיום הלימודים 
להתייעצויות  גם  אותן  משמשת  אשר  חברתית,  רשת  לעצמן  יצרו  למעשה  ובכך  בקורס 
מטפלות  של  מקרים  מספר  העירייה  זיהתה  קורסים  אותם  בעקבות  כי  יצויין,  מקצועיות. 

שאינן כשירות לטפל בילדים. לחלק מהן עצרה העירייה את הפעילות.

עיריית תל אביב עורכת אף היא פעילויות דומות. בנוסף להדרכות בחסות העירייה המוצעות 
בתהליך  כן,  כמו  מקצועי.  לליווי  מנגנונים  עבורם  יצרה  אף  העירייה  המטפלים,  לצוותים 
תוך  הרך  הגיל  בילדי  וטיפול  חינוך  ממסגרות  הרצויות  הדרישות  הוגדרו  בעיר  שנערך 
התייחסות לגורמים כגון יחס בין כמות אנשי צוות לכמות הילדים במקום, סוגי ההכשרות 
ילדים,  גני  בו חברים כמאתיים  פורום אשר  בנוסף, הוקם  וכדומה.  שעובר הצוות המטפל 
והן  לציבור  הן  משדרות  אלה  פעולות  מקצועיים.  בנושאים  דיונים  מתקיימים  ובמסגרתו 
לצוותים המטפלים והמחנכים, כי החינוך לגיל הרך מהווה נושא חשוב ומשמעותי ביותר. 
ומשאבים  תקציבים  להקצות  מוכנה  שהעירייה  מהעובדה,  מתקבלת  לכך  הגושפנקא 

לקידום הנושא.

וכי הן תורמות רבות לקידום החינוך לגיל  יוזמות אלה הן חשובות ומבורכות,  אין ספק, כי 
הרך במסגרת הרשות המקומית המפעילה אותן. אולם יש לזכור, כי לרשויות המקומיות אין 
כל אינטרס או תמריץ אמיתי להפעיל יוזמות מעין אלה, לבד מהשאיפה להעניק איכות חיים 
ושירות איכותי לתושבי הרשות. מבחינת הרשויות המקומיות, שירות כזה נחשב ל”מותרות” 
לעומת תחומים כמו רווחה, תשתיות וכדומה, בהם מחוייבת הרשות לתת שירות לתושב. 
יכולות לעשות בעצמן צעדים לקידום  בהיעדר תקצוב ממשלתי, רשויות מקומיות חזקות 
הטיפול בגיל הרך, אולם הדבר מייצר ומעמיק פערים חברתיים ותורם לאי השיוויון הקיים 

ממילא במדינת ישראל.

מקצועיים  סטנדרטים  המתווה  רשותית  מסגרת  הקמת  על  ממליצים  אנו  זאת,  כל  לאור 
שקיפות  תוך  מתאימות,  והכשרות  פדגוגית  תמיכה  החינוך  לצוותי  ומספקת  מלווה  ואשר 
והנגשת המידע לציבור באופן שיעודד את מפעילי הגנים לאמץ נורמות גבוהות. כמו כן, אנו 
סבורים כי יש להקצות משאבים תקציביים ייעודיים לרשויות מקומיות אשר יטפחו מודלים 
מסוג זה. לשיטתנו, יש להפנות תקציבים לרשויות השונות באופן דיפרנציאלי, כך שהמדינה 
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תתמוך ביתר שאת ברשויות מקומיות אשר הינן בעלות דירוג סוציו-אקונומי נמוך יחסית. 

 פיתוח מערך הדרכות להורים

אנו סבורים, כי השקעה של המדינה בהורים, אשר הינם המחנכים הראשונים והעיקריים 
ואשר השפעתם על עיצוב דור העתיד הינה מכרעת, היא השקעה חשובה משתי בחינות 
עיקריות: ראשית, הדרכה, תמיכה וסיוע להורים בתהליך גידול הילדים תוביל לדור הורים 
מרוצה ובטוח יותר ביכולותיו. שנית, אנו מאמינים כי תמיכה והדרכה להורים בשלבי ההורות 
הראשונים תאפשר להם להעניק את הטיפול המיטבי לילדים, תסייע להם להיות ההורים 
הילדים  דור  אצל  התערבויות  להפחתת  גם  תוביל  כך  ומתוך  להיות,  ויכולים  רוצים  שהם 

בהמשך הדרך. 

כן, אנו ממליצים על פיתוח מערך הדרכות להורים במטרה לסייע להם בבירור  אשר על 
ותוך  לעיל,  שהוזכרה  הרך  לגיל  הלימודים  תוכנית  אל  זיקה  יצירת  תוך  הוריות,  דילמות 
על מנת  זאת  ילד/ה.  בכל  והרגשי הטמון  במיצוי הפוטנציאל השכלי, המוטורי  התמקדות 
שההורים יהוו חלק בלתי נפרד מהמאמץ של הצוותים החינוכיים למיצוי הפוטנציאל הטמון 
בילדים. אנו ממליצים, כי ההדרכה תהווה חלק מהשירות אותו מקבלים הורים מהמדינה 
בתוך מסלול ההורות שלהם. יודגש, כי אנו ממליצים על הדרכה לכלל אוכלוסיית ההורים 
רווחה. זאת משום שלתפישתנו, המערכת  ולא על הדרכה כחניכה לאוכלוסיות  בישראל, 
צריכה לתמוך בסיטואציה ההורית ככלל, ולא רק במשפחות בסיכון. לצד זאת, אנו ממליצים 

כי המערכת תתן מענה דיפרנציאלי בהתאם לשוני באיתנות העורף ההורי.

פוטנציאל שכלי

פוטנציאל רגשי פוטנציאל מוטורי
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ולקויות  בעיות  באיתור  לסייע  יכולות  ההורים  הדרכות  בהורים,  ולתמיכה  להקלה  מעבר 
בשלב מוקדם: החל מדיכאון אחרי לידה בקרב אימהות ועד ללקויות התפתחותיות בקרב 
פעוטות. יתרון נוסף להדרכת ההורים הינו חיזוק הקשר של המשפחה אל הקהילה, שכן 
במקרים רבים, הדרכות הורים הנערכות בקבוצות יוצרות חיבור בין המשתתפים. כאשר אם 
הנמצאת בחופשת לידה לילד ראשון מחוברת אל הקהילה בסביבת מגוריה, הרי שיש סיכוי 

רב יותר שהיא תקבל עזרה ותמיכה מהסביבה בעת הצורך.

יש לזכור, כי הקשב של הורים בשלבי ההורות הראשונים, עם הצטרפותו/ה של תינוק/ת 
רוב, הורים העושים את צעדיהם הראשונים  פי  ודרמטי. על  גדול  הינו  חדש/ה למשפחה, 
לבין  בינם  הקשר  ובחיזוק  בבנייה  מעט  לא  ועסוקים  יותר  לדעת  להוטים  ההורות  בעולם 
הפעוט/ה. לפיכך, שלב ההורות לגיל הרך הינו שלב בו ניתן להשפיע באופן מהותי ועמוק על 

הכנתם של ההורים אל ההורות ולענות על הצורך המובהק שלהם בהדרכה ובידע. 

מתוך כך, תחומי ההדרכה שאנו רואים לנכון להציע להורים לילדי הגיל הרך הינם רבים 
ומגוונים: החל מתחומים טיפוליים ובסיסיים כגון הנקה, שינה, עזרה ראשונה והחייאה, דרך 
נכונה,  תזונה  כמו  שונים  התפתחות  בשלבי  נכונים  והרגלים  בריאות  המשלבים  תחומים 
גמילה מטיטולים וגמילה ממוצץ, עבור בתחומים העוסקים בקשר בין ההורה לתינוק/ת כגון 
עיסוי תינוקות, תהליכי היקשרות וחיבורים רגשיים אל הפעוט/ה, ועד לתחומים חינוכיים-
התנהגותיים כמו הצבת גבולות, התמודדות עם לידת אח/ות חדש/ה במשפחה, יחסים בין 

אחים ועוד.  

למשל,  כך,  הקיימת.  הציבורית  המערכת  באמצעות  תיעשה  להורים  ההדרכות  הנגשת 
ההדרכות יכולות להתקיים בסניפי טיפות החלב, אשר להן נגישות מקסימלית אל התינוקות 
לקבל  שקילה,  לבצע  חיסונים,  לקבל  מנת  על  מגיעים  שהם  העובדה  מתוך  הוריהם,  ואל 
הכוונה וכדומה. בערים רבות בארץ ממנפים את טיפות החלב לצורך מתן שירות לאוכלוסיה, 
ואנו ממליצים לחזק מגמה זו ולהציע גם שירות של הדרכת הורים. אנו סבורים, כי שירות 
יעודד הורים להגיע להתייעצות במקרה של חשש  ליווי והדרכת הורים לכל משפחה  של 
לבעיה, ולפיכך יכול לסייע באיתור מוקדם של דיכאון אחרי לידה, באיבחון של לקויות ובעיות 
התפתחות כגון עיכוב בהתפתחות השפה, בעיה בויסות חושי או לקות בתקשורת. איתור 
מוקדם יוביל לטיפול בשלב מוקדם, קרי – טיפול קל ויעיל יותר. לאור כל זאת, אנו ממליצים 
עם  להגיע  מחוייבים  עדיין  שהם  בזמן  להורים  והתמיכה  ההדרכה  אפשרויות  את  להציע 

הילדים לטיפת החלב. 

בנוסף, ניתן לקיים הדרכות הורים בתוך המסגרות החינוכיות לטיפול בגיל הרך. הצוותים 
הנוגע  בכל  עשיר  ובניסיון  רב  בידע  מחזיקים  רבים  במקרים  אשר  והמחנכים,  המטפלים 
לטיפול בילדים צעירים, יכולים להנחות ולהדריך הורים ולהקנות להם ידע וכלים חינוכיים. 
מטפלת במעון, גננת בגן ילדים וסייעת אשר עברו הכשרה מתאימה יכולות לסייע עד מאד 
להורים המבקשים מענה הולם. עבור הצוותים המטפלים, הדבר מהווה אפשרות של פיתוח 
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מקצועי לכיוון חדש ומעניין. 

ניתן לקיים הדרכות הוריות גם בבתי החולים, במרכזים לגיל הרך )מג”ר(, במרכזי הורות 
וכדומה. יודגש, כי הדרכות מסוג זה ניתנות בחלק מהמסגרות הללו כבר כיום, אולם בשלב 

זה אין יד מכוונת ולא קיים חיבור בין גורמי השטח השונים.

בהקשר זה יש לציין, כי גם בנושא זה רשויות מקומיות חזקות כבר לוקחות את המושכות 
במימון  וקורסים  סדנאות  של  רבות  עשרות  מקיימת  ירושלים  עיריית  למשל,  כך,  לידיים. 
העירייה בכל שנה, אשר אליהם מגיעות אלפי אימהות ירושלמיות מכל המגזרים. גם עיריית 
חיפה מציעה ללא תשלום סדרות שונות של הדרכות הורים בנושאים מגוונים ובאופן שוטף 
לאורך כל השנה. הסדרות מתקיימות בבתי הספר ובמתנ”סים ברחבי העיר בשעות הערב, 
ומהוות גם מפגש חברתי עם הורים אחרים. אולם כמו במקרים אחרים, השארת הדברים 
לרשויות המקומיות ללא תיקצוב מתאים יוצרת מצב, בו רשויות חזקות מסוגלות להרשות 
לעצמן לסבסד מיזמים מסוג זה, בעוד רשויות מקומיות בעלות דירוג סוציו-אקונומי נמוך 
השיוויון  אי  להקצנת  תוביל  ממשלתית  התערבות  היעדר  כאן,  גם  מאחור.  נשארות  יותר 

ולהגדלת הפערים החברתיים הקיימים ממילא במדינת ישראל.
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פרק שני:  
מנהלי/ות בתי הספר - חיזוק עמוד 

השידרה הניהולי של מערכת 
החינוך תוך מיקוד בגורמי השטח

 |  2.1
־מנהלי/ות בתי הספר כנקודה ארכימדית להנ

עת שינוי במערכת החינוך
את  המניע  הפועם  הלב  הוא  האנושי  ההון  חינוך,  במערכות  וודאי  חברתיות,  במערכות 
את  המרכיבים  האנשים  של  ופעולתם  חשיבתם  בדרכי  שינוי  לפיכך,  כולה.  המערכת 
המערכת - כמו גם שינויים בתחושותיהם כלפי תפקידם, מקומם וחשיבותם באירגון - הינם 

שינויים בעלי פוטנציאל להשלכות דרמטיות על המערכת כולה. 

בעלי  הינם  הישראלית  גורמים בתוך מערכת החינוך  אילו  לבדוק  ביקשנו  זו,  ראייה  מתוך 
פוטנציאל השפעה על כלל המערכת. לאחר חשיבה, בחרנו להתמקד במנהלי ובמנהלות 

בתי הספר בישראל. 

ראשונה  ממעלה  חשיבות  בעל  ומורכב,  חשוב  ארגון  בניהול  עוסקים  ספר  בתי  מנהלי/ות 
יום-יומי כמעט לכל הגורמים  בעיצוב דור העתיד. במסגרת עבודתם, הם מחוייבים באופן 
הורים,  ובראשונה,  בראש  תלמידים  עליה:  משפיעים  או  החינוך  מערכת  את  המרכיבים 
קהילה, רשות מקומית, מחוז ומשרד החינוך. הם נושאים באחריות רבה ומבצעים משימות 
מורכבות - הן מבחינה ניהולית והן מבחינה פדגוגית. לפיכך, מנהלי/ות בתי הספר נושאים 
בתפקיד מפתח - אולי התפקיד המשמעותי ביותר - בהצלחתו של בית הספר. כקבוצה, הם 
מהווים גורם בעל השפעה מכרעת על הצלחתה של מערכת החינוך כולה. כיוון שמנהלי 
בתי הספר הינם שחקנים מרכזיים בתוך מערכת החינוך, הרי ששינוי משמעותי במעמדם 

טומן בחובו פוטנציאל גדול לשיפור משמעותי של מערכת החינוך הישראלית כולה. 
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ועיקר, הרי שמדובר בקבוצה מצומצמת  זו אינם פשוטים כלל  על אף שהאתגרים בזירה 
לומדים  בהם  חינוך,  מוסדות  ב–5,011  מנהלים  כיום  ישנם  בישראל  מספרית:  מבחינה 
1,795,858 תלמידים. אי לכך, באמצעות הטיפול בקבוצה זו ניתן לחולל שינוי, שתוצאותיו 
יורגשו ויראו במהירות יחסית, ואשר ייצור בהמשך אדוות השפעה על מערכת החינוך כולה.  
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|  2.2
אתגרים מרכזיים וסיבות השורש להיווצרותם

הולכות  אולם בשנים האחרונות  וקשה,  מורכב  ומתמיד תפקיד  היה מאז  בית ספר  ניהול 
המצופה   )accountability( האחריותיות  גם  כמו  ספר,  בתי  ממנהלי/ות  הציפיות  וגדלות 
את  לפתח  משאבים,  לנהל  אדמיניסטרטיביות,  משימות  למלא  נדרשים  מנהלים  מהם. 
הצוותים שלהם מבחינה מקצועית, לבנות ולתחזק מערכות יחסים עם הקהילה איתה הם 
לצד  אולם  ולהוביל.  להנהיג  וכמובן  והערכה  מדידה  של  שונות  בדרישות  לעמוד  עובדים, 
העליה בציפיות מצד המערכת המצויה על סיפם של שינויים פדגוגיים וניהוליים, הרי שלא 
חלו שינויים מהותיים בתנאי העבודה, בסמכויות הניתנות למנהלי/ות בתי הספר ובמעמדו 

המקצועי של התפקיד.

 ריכוזיות של משרד החינוך

אחד האתגרים המשמעותיים איתם מתמודדים מנהלי/ות בתי הספר הוא אתגר הריכוזיות 
של משרד החינוך. מערכת החינוך של מדינת ישראל עוצבה עוד בראשית ימיה כריכוזית 
מאוד והאוטונומיה הפדגוגית שניתנה לבתי הספר בהקשר של בחירת תכנים הייתה מוגבלת 
ביותר. בשנות השבעים, עם כניסתו של יגאל אלון לתפקיד שר החינוך, החלו ניסיונות לבזר 
יותר אוטונומיה בחלקים שונים שלה. אולם על אף סעיפים שונים  את המערכת ולאפשר 
שנוספו לחוק החינוך ולמרות המלצות שנכתבו על ידי וועדות שמינה משרד החינוך )ואף 
הרי  הספר,  לבתי  אוטונומית  בחירה  יותר  לאפשר  שביקשו  המלצות  ידיו(,  על  התקבלו 
שבפועל חסמים בירוקרטים, כלכליים וחינוכיים מונעים את מימושן של החלטות אלה. כך, 
למשל, ועדת שושני שהגישה את המלצותיה ב-2002, המליצה על שינויים מבניים במערכת 
החינוך, אשר יתרמו למגמות ביזור והאצלת סמכויות, יסייעו למעבר של בתי ספר לניהול 
המלצותיה  את  הגישה  אשר  דברת,  ועדת   31 הניהולית.  הגמישות  להגדלת  ויובילו  עצמי 
ב-2005, קראה למתן אוטונומיה פדגוגית, ניהולית ותקציבית לבתי הספר.32 כמעט עשור 
החינוך  מערכת  בתקצוב  פערים  לצימצום  שהוקם  הבין-משרדי  הצוות  דוח  יותר,  מאוחר 
ושל  הספר  בתי  של  והגמישות  הסמכות  מרחב  בהרחבת  הצורך  אל  הוא  אף  התייחס 
משינוי  נגזרו  לא  זו  בזירה  היום  עד  שנעשו  השינויים  בפועל,  אולם  המקומיות.33  הרשויות 
מהותי של תרבות ההפעלה הריכוזית בה מחזיק משרד החינוך. לכן, קיימת כיום התנגשות 

דוח ועדת שושני לבדיקת שיטת התיקצוב בחינוך היסודי בישראל, ירושלים, 2002.  31

דוח ועדת דברת, כוח המשימה הלאומי לקידום החינוך בישראל, התוכנית הלאומית לחינוך, ירושלים, 2005.  32

דוח הצוות הבין-משרדי לצימצום פערים בתיקצוב מערכת החינוך, ירושלים, 2014.  33
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בין תפישת המנהלים את עצמם כראויים וכזקוקים לאוטונומיה, לבין תפישת משרד החינוך 
את המנהלים כאנשי ביצוע למדיניות שאותה הוא קובע. החוקר אדם ניר מכנה את התופעה 
“מלכודת המרכוזיות” – מצד אחד הצהרות על חופש, גמישות וחדשנות. אולם מצד שני, 
המציאות בפועל מתאפיינת בסטגנציה, שימור והגבלת החופש הניתן לרשויות המקומיות 
ולבתי הספר.34 שורש הבעיה מצוי, אם כן, בתפישות תרבותיות עמוקות הנטועות במשרד 

החינוך וכל רפורמה שתתעלם מכך תשיג הישגים מוגבלים בלבד. 

לכל העומדים בראש משרד החינוך בשנים האחרונות היה חשוב מאוד לקדם את ישראל 
חשיבות  ובעל  גבוהה  נראות  בעל  במדד  ומדובר  מאחר  הבינלאומיות,  הדירוג  בטבלאות 
מהשאיפות  חלק  בישראל.  שרים  של  המוגבלות  הכהונה  תקופות  לאור  יותר  עוד  גבוהה 
את  מצמצמת  בפועל  אשר  ופורמליסטית,  קשיחה  מדיניות  ביצירת  ביטוי  לידי  באו  הללו 

האוטונומיה של בתי הספר, או לכל הפחות משמרת אותה במצב הקיים. 

זו  נמצאת בעליה.35 מגמה  והמדידה של הישגים בחינוך  בישראל, מגמת הסטנדרטיזציה 
ברצון להבטיח סטנדרטים  בחינוך הציבורי, אשר מתאפיין  היא חלק מהגל השני העולמי 
רבות מהמדינות  בעוד  אולם  את אחריות המדינה לתוצאות.  ולהבטיח  שלבי החינוך  בכל 
המפותחות מתקדמות לעבר הגל השלישי, שמהותו ביזור סמכויות אל בתי הספר, גמישות 
גדולה יותר למוסדות החינוך ותרבות של אמון, הרי שמדינת ישראל, בין היתר בשל מיקומה 
הנמוך בטבלאות המדידה הבינלאומיות, מצויה עמוק בתוך הגל השני. מגמת הסטנדרטיזציה 

בחינוך מקשה על משרד החינוך להגדיל את מרחבי האוטונומיה לרשויות ובתי הספר.36

לפי דוח של ארגון ה-OECD משנת 2018, 81% מההחלטות החינוכיות המתקבלות בישראל 
 )12%( מיעוטן  בממשלה,  מתקבלות   )69%( ההחלטות  רוב  הספר.  בבתי  מתקבלות  אינן 
מתקבלות  החינוכיות  מההחלטות  כ-19%  ורק  המקומיות  וברשויות  במחוזות  מתקבלות 
בבתי הספר עצמם. מצב זה מציב את ישראל רחוק מהממוצע במדינות ה-OECD, ממוצע 
אשר מבטא פחות ריכוזיות ומדגים פעולות של ביזור הכוח והסמכות בכל הנוגע להחלטות 
חינוכיות גם לבתי הספר )34%( ובעיקר למחוזות ולרשויות המקומיות )42%(. ניתן לראות 
כי בישראל, לצד מידת אחריותיות הולכת וגדלה המצופה ממורים וממנהלים, אין שינוי ניכר 
לאורך השנים במידת האוטונומיה המתקיימת בבתי הספר.37 הדבר בא לידי ביטוי בכמה 

מישורים, אותם נסקור להלן:

 << נוקשות תקציבית

מוגבלת  הינה  הספר  בתי  מנהלי/ות  של  הניהולית  הגמישות  בישראל,  כיום  הקיים  במצב 

ניר, אדם. שינוי ארגוני של בית ספר: מאסטרטגיה למיסוד, 2017.   34

מתוך סיכום ועדת המומחים של המרכז לידע יישומי בחינוך בנושא: התאמת תכניות הלימודים וחומרי הלימוד   35
למאה ה-21, שפורסם בשנת 2020.

וולנסקי, עמי. תלמידי האתמול, תלמידי המחר. 2020.  36

OECD (2018), Education at a glance.  37

https://kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=104575998#147.83.6.default
http://education.academy.ac.il/SystemFiles/23399.pdf
http://education.academy.ac.il/SystemFiles/23399.pdf
http://education.academy.ac.il/SystemFiles/23399.pdf
https://www.oecd-ilibrary.org/education/education-at-a-glance-2012_eag-2012-en
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ביותר. אחת הסיבות לכך הינה מחסור בכסף גמיש. בבתי ספר היסודיים התקציב מועבר 
ברובו באמצעות הקצאת שעות. לפיכך, התקציב שנותר בידי המנהלים/ות למימון החזון 
החברתי או הפדגוגי שלהם הוא קטן מאוד ובהרבה מקרים לא קיים כלל. בבתי הספר העל 
יסודיים, נוסחת התקצוב מבוססת על הקצאת שעות לימוד לכיתה. גם כאן התוצאה היא אי 

גמישות תקציבית, אם כי יש מעט יותר חופש. 

 << נוקשות פדגוגית

הקצאת השעות על ידי משרד החינוך לבתי הספר נעשית תוך הנחיות באשר למספר השעות 
המוקצות לכל שכבה עבור כל מקצוע. המשמעות היא, שמשרד החינוך קובע מראש עבור 
מרבית השעות המוקצות מה יהיה נושא הלימוד, מהם הפרקים שיכללו בו, מי ילמד וכמה שעות 
יוקצו לצורך כך. הנוקשות נוכחת ומשמעותית יותר בבתי הספר העל יסודיים בשל מנגנוני 
הערכה )ובפרט הבגרויות(. בבתי הספר היסודיים קיימת גמישות פדגוגית גדולה מעט יותר, 
אם כי על מידת הנוקשות ניתן ללמוד מהדוגמה הבאה: מתוך כ–34 שעות שבועיות בבתי הספר 
 היסודיים הממלכתיים במגזר היהודי, תכנית הלימודים המחייבת כוללת כיום 29-34 שעות.38

 << היעדר סמכויות ניהוליות 

בין מנהלי/ות בתי ספר לבין מורים/ות לא מתקיימים יחסי ממונה-כפיפים הלכה למעשה: 
משרד  בסמכות  נמצאים  הביניים  ובחטיבות  היסודיים  הספר  בבתי  מורים  ופיטורי  מינוי 
החינוך. סוגיית הקצאת השעות כפי שהיא מוסדרת כיום מכתיבה גם היא נוקשות ביכולת 
)אשר  תפקיד  הוספת  באמצעות  רק  מורים  לתגמל  שניתן  היא,  התוצאה  מורים.  לתגמל 
גם תכולתו מוגדרת על ידי משרד החינוך( או באמצעות הגדלת אחוזי משרה – שוב תוך 
מגבלות. העובדה שלמנהלים אין יכולת לתגמל מורים, כמו גם העובדה שהיכולת שלהם 
להשפיע על התכנים ושעות הלימוד מוגבלת ביותר, מקשות על ניהול תקין של כח האדם 
המועסק בבית הספר. שיקול הדעת של מנהלי בתי הספר מוגבל גם בכל הנוגע לסוגיות 

כגון השעיה, מניעת כניסת הורים לבית הספר וכדומה.

על  המליצה  הציבורי,  הסקטור  עבודת  לשיפור  עקרונות  התוותה  אשר  טרכטנברג,  ועדת 
כוח האדם בשירות הציבורי. הועדה  רפורמה בנציבות שירות המדינה במטרה לפתח את 
קראה לממשלה לפעול להגמשה משמעותית של הסדרי ההעסקה הנוכחיים כך שיתאפשר 
גיוס כוח אדם איכותי ותיגמול מצטיינים, לצד תהליכי פיטורין אפקטיביים. הועדה הדגישה, כי 
ניתן לעשות זאת בהסדר מכובד גם מבלי לפגוע בחיוניותה של העבודה המאורגנת.39 נראה, 

שתפישה זו של הועדה רלוונטית עד מאד בנושא ניהול צוותי ההוראה בתוך בתי הספר.

מתוך אתר מתנ"ה של משרד החינוך. קישור.  38

דוח ועדת טרכטנברג, דוח הועדה לשינוי כלכלי חברתי, ירושלים, 2011.  39

https://matana.education.gov.il/%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99:%D7%A9%D7%A2%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%9E%D7%92%D7%96%D7%A8_%D7%94%D7%9E%D7%9E%D7%9C%D7%9B%D7%AA%D7%99_%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99
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 << נטל בירוקרטי כבד
גורמים, בכללם הרשות המקומית, משרד  ומדווחים למספר  מנהלי/ות בתי ספר כפופים 
החינוך ולעיתים גם בעלות של רשת חינוך במסגרתה פועל בית הספר. גורמים אלה לא 
תמיד מסונכרנים ביניהם והדבר מייצר תנאי עבודה מסורבלים, מתחים ונטל בירוקרטי כבד 
מאד על המנהלים/ות. רבים מהם מתארים תחושה של אי אמון מצד הגורמים המפקחים 
עליהם, וחמור מכך – מנהלים רבים חשים, כי הגורמים המפקחים מבקשים להעביר את 

נטל האחריות לתוצאות אל המנהלים/ות באופן בלעדי.

 אתגר המעמד המקצועי

אתגר משמעותי נוסף בהקשר של ניהול בתי ספר נוגע למעמדם המקצועי של המנהלים/
ניהול בתי ספר מהווה פרופסיה  כי  אין ספק,  – למעמדם החברתי.  יוצא מכך  וכפועל  ות, 
שונה מהוראה, וכי פרופסיה זו מכילה מאפיינים השונים מניהול של ארגונים גדולים אחרים. 
לפיכך, יש להתייחס אל פרופסיה זו בהתאם, הן מבחינת ההכשרה לקראת התפקיד והן 
מבחינת המעמד. אולם למרות זאת, תפקידם של מנהלי/ות בתי הספר במערכת החינוך 
מנהלי/ות  כיום,  היסטורית.  מבנית  שגיאה  בשל  וזאת  כראוי,  ומובחן  מוגדר  אינו  בישראל 
בתי ספר הם למעשה מורים/ות המקבלים/ות גמול ניהול. נראה, כי זו אחת הסיבות לכך 
שמנהלי/ות בתי הספר אינם מתוגמלים ביחס ישיר לאחריות המוטלת עליהם/ן ולמורכבותו 
זו גם אחת הסיבות לעובדה שמעמדם הציבורי של  ייתכן, כי  של תפקיד ניהול בית ספר. 

מנהלי/ות בתי ספר אינו גבוה.

מעבר לכך, ישנם גורמים נוספים המהווים נטל ומכשול על מעמדם המקצועי של מנהלי/
ות בתי הספר:

 << נוקשות וריכוזיות בתהליכי איתור, הכשרה ופיתוח מקצועי
תהליכי איתור, מינוי ופיטורי מנהלים מצויים בשליטתו של משרד החינוך. הליך המינוי הוא 
ריכוזי, נוקשה ולא בהכרח יעיל. תנאי הסף מגבילים מאד את מאגר המועמדים הפוטנציאליים 
למינוי, בעוד לרשויות המקומיות, לבתי הספר ולקהילות ההורים ישנה השפעה מועטה מאוד 
מעמיקה  הערכה  מאפשר  ואינו  פרוצדוראלית  מבחינה  נוקשה  הינו  עצמו  ההליך  בתחום. 
וראויה של המועמדים. בבתי הספר התיכוניים )כיתות י-יב(, מנהלים ממונים על ידי וועדה 

ברשות הבעלות )רשת חינוך או רשות מקומית( ומורים ממונים על ידי המנהלים.40 

 << ריכוזיות ההכשרות
ריכוזית מאד. מאז שנת 7002, הכשרות מנהלי/ות בתי הספר  הכשרת מנהלים/ות הינה 

לובושיץ, צבי. מינוי מנהלים במערכת החינוך, פורום קהלת, 2018.  40
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מתבצעות באופן בלעדי כמונופול על ידי "אבני ראשה". דוח מבקר המדינה שפורסם בשנת 
1202 מראה, כי רק 25% מקרב המעוניינים ללמוד בתכנית אבני ראשה אשר עומדים בתנאי 
הסף של התוכנית אכן מתקבלים אליה בסופו של דבר. עוד מראה הדוח, כי במהלך העשור 
כי  היא,  הדבר  משמעות  ספר.  בתי  כמנהלי/ות  התכנית  מבוגרי   60% רק  כיהנו  האחרון 
המשאבים אשר הושקעו ב - 40% בוגרי התוכנית הנותרים ירדו לטמיון. בנוסף, רק כמחצית 
מהמנהלים ממונים באמצעות ההליך המכרזי הרשמי. יתר המנהלים ממונים בהליך עוקף 
במכרז.  להתמודדות  שהוגדרו  הסף  בתנאי  עמידה  אי  בשל  רוב  פי  על  בפועל,  מינוי  של 
בהמשך לכך, 33% מהממונים במכרז הם מנהלים מכהנים, אשר התמנו לראשונה לתפקיד 

באמצעות מינוי בפועל.41

עם תום הכשרה זו, אפשרויות הפיתוח המקצועי של מנהלים/ות הן דלות, לא בהכרח עונות 
על הצרכים המקצועיים ולא תמיד מתעמקות במיומנויות, ידע והקניית יכולות שראוי לחזק 

ביחס לאתגרי התפקיד

 << חשיפה לתביעות אישיות ללא מענה ביטוחי הולם
למנהלי/ות בתי ספר אין כיום גיבוי ביטוחי מקצועי מתאים. לפיכך, החלטותיהם חשופות 

לתביעות אישיות. עובדה זו מלווה את התנהלותם ולעיתים אף משפיעה על החלטותיהם. 

 << היעדר ייצוג אירגוני

מנהלי בתי הספר מיוצגים כיום על ידי ארגוני המורים. זאת למרות תפישות תפקיד שונות 
אף  ולעיתים  בהלימה  נמצאים  תמיד  לא  הללו  הקבוצות  שתי  של  שהאינטרסים  אף  ועל 

מנוגדים באופן ממשי.  

 מחסור במנהלים

מתאימים/ מועמדים/ות  ל-300   200 בין  חסרים  שנה  בכל  לעיל,  המתואר  מכל  כתוצאה 
חמורה  ראויים/ות,  במועמדים/ות  החמור  למחסור  מעבר  ספר.42  בתי  ניהול  לתפקידי  ות 
לא פחות היא העובדה, שעל אף שקרוב ל-90% מהמנהלים/ות רואים בעבודתם שליחות 
וכ–30% מהמנהלים/ות בישראל  ובעלת ערך, הרי שאחוזי הנטישה גבוהים מאד,  חשובה 

מבקשים לסיים את תפקידם בתוך שנתיים בלבד מכניסתם לתפקיד.43 

דוח מבקר המדינה, דרכי מינוי והכשרה של מנהלי בתי ספר חדשים, דוח שנתי 71ג, ירושלים, 2021.  41

דטל, ליאור. ללא מכרז וללא ניסיון: "דרוש מנהל בית ספר למרכז הארץ – דחוף להיום", דה מרקר, 1.9.19,   42
https://www.themarker.com/news/education/.premium-1.7772536

רינת יצחקי, השנה הראשונה בניהול בית ספר: ההתמודדות המתמשכת והשלכותיה, עבודת דוקטורט,   43
אוניברסיטת באר שבע, 2017.

https://www.themarker.com/news/education/.premium-1.7772536
https://www.themarker.com/news/education/.premium-1.7772536
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סקירה משווה

לפי דוחות פיזה של ארגון ה-OECD, במדינות בהן למנהלי/ות בתי הספר ניתנת אוטונומיה 
ההערכה  ולדרכי  הלימודים  לתכנית  באשר  החלטות  לקבל  אפשרות  קרי  יחסית,  גבוהה 
הנהוגות בבית ספרם, הישגי התלמידים גבוהים יותר. זאת כל עוד ישנה אחריותיות גבוהה 

לבתי הספר.44

  המקרה של הולנד: ביזור ממורכז45

בתי הספר בהולנד מחזיקים במידת אוטונומיה גבוהה בהרבה מהממוצע במדינות החברות 
ב-OECD.46 השלטון המרכזי קובע את מטרות החינוך, את יעדי המדידה ואת התקציב הכללי, 
וכל השאר נקבע ומנוהל על ידי בתי הספר עצמם. לפי מדידת ה-OECD, 86% מההחלטות 
וכוח האדם מתקבלות ברמת  ניהול המשאבים  המשמעותיות הקשורות בארגון ההוראה, 
נרחב  חופש  ניתן  הספר  בתי  ולמנהלי  לאומית  לימודים  תכנית  אין  בהולנד  הספר.  בית 
ואיך ללמד. זאת כל עוד הם עומדים במטרות החינוך שהוגדרו  מאוד להחליט מה ללמד 
על ידי השלטון המרכזי וביעדי האיכות הלאומים, אשר באים לידי ביטוי במדידה באמצעות 
בהולנד  המרכזי  השלטון  ידי  על  שנקבעת  המדיניות  ואימוץ  ברגולציה  העמידה  מבחנים. 
נאכפים על ידי מפקחים/ות. במהלך שנות ה-80 וה-90 עברו רוב בתי הספר בהולנד לניהול 
והחל  מקצועי,  מנהל  ועד  יש  והפרטיים  הציבוריים  הספר  בתי  לרוב  ציבורי.  במימון  פרטי 
משנת 2011 הם מחוייבים להפריד בין שתי סמכויות שונות של הועד המנהל: ניהול ופיקוח. 
בחלק מבתי הספר קיים ועד מנהל אחד שבו יש הפרדה בין שתי הפונקציות, באחרים קיים 

ועד מנהל ולצידו גוף מפקח נפרד. 

הולנד מדורגת במקום גבוה במדידות איכות בינלאומיות, בין היתר PISA ו-PIAAC. המדידה 
וההערכה הלאומית מתחילה בגילאי 12. יחד עם זאת, יש לציין כי הפיקוח ההולנדי מתאר 
מכך  חלק  ומייחס  התיכוני  בחינוך  תלמידים  הישגי  בין  גדול  פער  שלו  העדכניים  בדוחות 

למידת האוטונומיה הגדולה, אשר מייצרת שונות בין בתי הספר.47

 

OECD (2011), Pisa in focus.  44

OECD (2016), Netherlands 2016: Foundations for the future. OECD Publishing, Paris.  45

OECD (2012), Education at a glance.  46

 OECD (2018), Dilemmas of central governance and distributed autonomy in education. OECD Publishing,  47
Paris.

https://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/pisainfocus/48910490.pdf
https://read.oecd-ilibrary.org/education/netherlands-2016_9789264257658-en#page31
https://www.oecd-ilibrary.org/education/education-at-a-glance-2012_eag-2012-en
https://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=EDU/WKP(2018)25&docLanguage=En
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המקרה של פינלנד: אמון ואחריות

בניגוד לתדמית הזוהרת והנוצצת של מערכת החינוך בפינלנד, הדרך שלה להצלחה היתה 
ארוכה וקשה והרפורמות שהביאו את פינלנד לעמוד בראש טבלת הדירוג של PISA דרשו 
שנים ארוכות וסבלנות רבה. עד שנת 1994, מערכת החינוך של פינלנד היתה דומה במידה 
טווח,  ארוכת  ברפורמה  פינלנד  החלה   1994 בשנת  ישראל.  של  החינוך  למערכת  רבה 
שמהותה הגדלה משמעותית של האוטונומיה הניתנת למנהלי/ות בתי הספר ולמורים/ות 
בפיתוח תוכניות לימודים.48 עיקרי הרפורמה היו מעבר מפרדיגמה של הוראה לפרדיגמה 
של למידה, חיזוק המוטיבציה להוראה וללמידה ללא מבחני הישגים ובקרה חיצונית, הגדלת 
האוטונומיה והסמכויות הניתנות למורים ולמנהלים, ביטול תוכניות הלימוד הסטנדרטיות, 
השחקנים  כל  בין  אמון  בניית  תהליכי  הלמידה,  בתהליכי  התלמידים  מעורבות  הגדלת 

במערכת והכשרה איכותית של צוותי ההוראה המבוססת על מעורבות במחקר. 

שני הערכים המרכזיים של מערכת החינוך הפינית במסגרת רפורמה זו הם אמון ואחריות. 
הנלמדים  לתכנים  באשר  הרגולציה  אולם  ומימון,  רגולציה  בהיגוי,  עוסק  המרכזי  השלטון 
שעורכים  להתאמות  רב  חופש  משאירה  הלאומית(,  הלימודים  תכנית  )כלומר  והיקפם 

מנהלי/ות בתי הספר והמורים/ות. 

ההערכה  לנושא  מתייחס  הפינית  החינוך  מערכת  שעברה  בשינויים  נוסף  חשוב  נדבך 
ה-20.  המאה  של  ה-90  שנות  בתחילת  כבר  בוטלו  בפינלנד  הפיקוח  תפקידי  והפיקוח. 
הבחינה הארצית הראשונה מתקיימת בבית הספר התיכון ואופני ההערכה הנפוצים ביותר 
הנהלת  ידי  על  מתבצעת  ההערכה  והמנהלים/ות.  המורים/ות  של  עצמיות  הערכות  הם 
בית הספר, וצוותי ההוראה מקבלים הכשרה מתאימה לכך. בנוסף, מתקיימת גם הערכה 
ידי  על  נעשית  זו  נקבעת מראש. הערכה  מדגמית בהתאם לתכנית הערכה ארצית אשר 
גוף ייעודי, אשר פועל כיחידה נפרדת במשרד החינוך הפיני. יש לציין, כי ההישגים הגבוהים 
של פינלנד בתחום החינוך אינם משקפים השקעה כלכלית יוצאת דופן וכי ההוצאה שלה 

.OECD–בתחום דומה לממוצע ה

 

מתוך הרצאה שניתנה במכון מופ"ת בשנת 2012, על ידי פרופ' Lea Kuusilehto במסגרת כנס 'החינוך בישראל –   48
פיסות מציאות. קישור

http://www.amalnet.k12.il/AmalNewsLetter/Letters/11.03.2012/ami.htm
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  המקרה של אונטריו, קנדה: אוטונומיה מבנית49

בעולם  היחידה  הממשלה  היא  קנדה  ממשלת  סמכויות:  לביזור  סמל  נחשבת  קנדה 
המפותח, שבה אין משרד חינוך פדרלי ואין שר/ת חינוך. על פי החוקה הקנדית, האחריות 
לחינוך נמצאת בידי כל אחת מהפרובינציות המרכיבות את קנדה, והן מעבירות חלק ניכר 
במערכות  להתערב  יכולה  אינה  קנדה  ממשלת  החוק,  פי  על  השטח.  אל  הסמכויות  מן 
החינוך של הפרובינציות. יש לציין, כי מערכת החינוך של קנדה מדורגת בקביעות כאחת 
גבוהים  הישגים  על  לשמור  מצליחה  היא  וכי  הבינלאומיים,  פיזה  במבחני  בעולם  הטובות 
ופערים נמוכים בין התלמידים עוד מאז מבחן הפיזה הראשון, אשר נערך לפני כ-20 שנה. 
הפרובינציה הבולטת ביותר בתחום החינוך בקנדה היא פרובינציית אונטריו, אשר הובילה 
רפורמות פורצות דרך בתחום מאז 2003. רפורמות אלה הפכו אותה לדוגמה עבור מדינות 

רבות. 

בהתאם למדיניות החינוך הרשמית של אונטריו, אין ספרי לימוד אחידים או תכנית לימודים 
המחייבת את כלל בתי הספר. משרד החינוך מספק תכנית לימודים כללית בלבד, אשר 
מכילה בעיקר המלצות על מיומנויות ותכנים מרכזיים בכל מקצוע. מנהלי בתי הספר וצוותי 
ההוראה הם הבונים בעצמם את רצף ההוראה, דרכי ההוראה ותכניה, והם מוזמנים להיעזר 
לצורך כך במאגר תכנים ודרכי הערכה, אשר נבנה ומתוחזק על ידי משרד החינוך. מנהלי 
בתי הספר נשענים על מדיניות עקרונית הנקבעת על ידי משרד החינוך והמועצה החינוכית 
נגזרים  שממנה  תכנית  לעצמה  מייצרת  מועצה  כל  שכן  משתייכים,  הם  אליו  המחוז  של 
היעדים ותוכניות העבודה השנתיות. לכל מנהל/ת בית ספר יש מפקח/ת מלווה וביחד הם 

מגדירים את מדדי ההצלחה.  

באונטריו  ישראל:  של  זו  לבין  אונטריו  של  החינוך  מערכת  בין  דימיון  קווי  מספר  קיימים 
לומדים כ-2 מיליון תלמידים לעומת כ-2.4 מיליון בישראל. בדומה לישראל, באונטריו ישנם 
אינה  וכלכלתה  אי־שוויון  של  סוגיות  עם  היא  אף  מתמודדת  אונטריו  ספר.  בתי  כ-5,000 
מבוססת על משאבי טבע אלא על ההון האנושי. בהקשר של ההון אנושי במערכת החינוך, 
מעניין לציין כי באונטריו מועסקים כ-130 אלף מורים, לעומת כ–200 אלף בישראל. אולם 
בעוד אונטריו מקדמת מודל של ביזור סמכויות בחינוך, הרי שמשרד החינוך בישראל נחשב, 
כאמור, לריכוזי מאד. משרד החינוך של אונטריו עוסק בעיקר בתקצוב ובקביעת מדיניות. 
נבחרות  אלה  מועצות  ציבור.  נבחרי  של  חינוך  מועצות   72 בין  מבוזרות  הסמכויות  שאר 
אחראיות  היתר,  בין  רבות.  ובסמכויות  באחריות  ומחזיקות  המקומית  האוכלוסייה  ידי  על 
המועצות על העסקת מורים/ות ומנהלים/ות ועל פיקוח על פעילות בתי הספר. זאת תוך 
שמירה על גבולות המדיניות אשר נקבעת על ידי הפרובינציה. המועצות מאצילות סמכויות 

מתוך אתר: People for Education: public education in Canada. קישור  49

https://peopleforeducation.ca/
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למנהלים,  זו,  בדרך  למורים/ות.  סמכויות  מאצילים  בתורם  אשר  הספר,  בתי  למנהלי/ות 
למורים וגם לתלמידים יש השפעה ניכרת על המערכת. גם למכללה הראשית להוראה יש 
סמכות משלה, שכן היא אחראית על קביעת תנאי הקבלה, תוכניות ההכשרה ותנאי קבלת 

התואר למורים ובכך למעשה אחראית על איכות המורים של אונטריו.

אחת  נותרה  קנדה  האחרונות,  בשנים  פיזה  במבחני  בהישגים  מסוימת  ירידה  למרות 
המדינות המובילות במבחנים. כך, למשל, ב-2018 היא דורגה במקום השישי בעולם במבחן 
ישראל  בעוד  במתמטיקה,  ה-12  במקום  ה-37;  במקום  דורגה  שישראל  בעוד  הקריאה, 
דורגה במקום ה-41; ובמקום השמיני בעולם במדעים, בעוד ישראל דורגה במקום ה-41. 
על אף שקנדה הינה מדינה הקולטת מהגרים ופליטים, הרי שהפערים בהישגי התלמידים 
שלה הם מהנמוכים בעולם. בישראל, לעומת זאת, נרשמו הפערים הגדולים ביותר בעולם 
בעוד  נכשלו,  הישראלים  מהתלמידים   34% במתמטיקה,  פיזה  במבחן  בקריאה.  במבחן 
9% מהתלמידים, בעוד בקנדה  16%. בישראל הצטיינו במבחן במתמטיקה  בקנדה נכשלו 

הגיעו שיעורי המצטיינים ל-15% מהתלמידים.50

דטל, ליאור. המדינה היחידה שבה אין משרד חינוך – וזה עובד מצויין, דה מרקר, 4.6.2021.  50
https://katzr.net/4cae9c  

https://katzr.net/4cae9c
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 |  2.4
קריטריונים לבחינת הצעות לפעולה

לאור כל האמור לעיל, אנו ממליצים להתייחס אל מנהלי/ות בתי הספר בישראל כאל נקודה 
ארכימדית במערכת החינוך, קרי נקודה ממנה ניתן למנף את תהליך השינוי. אנו סבורים, כי 
ההשקעה באוכלוסייה זו תניב פירות הן עבור התלמידים, ההורים, המורים, סגל בית הספר 
והקהילה בתוכה הוא נמצא, והן עבור הממונים על מנהלי/ות בתי הספר לכל אורך השדירה 
כקבוצה,  בישראל,  הספר  בתי  שמנהלי  משום  זאת  החינוך.  משרד  מטה  ועד  ההיררכית 
הינם בעלי תפקיד מפתח במערכת החינוך כמקשרים בין המטה לשטח, ועל כן הם בעלי 

פוטנציאל להוביל שינויים מרחיקי לכת. 

בהתאם לכך אנו סבורים, כי תכנית השואפת לייצר שינוי משמעותי בחינוך בישראל צריכה 
מנהלי/ות  של  ותפקידם  מעמדם  בתפישת  משמעותי  שינוי  ובראשונה  בראש  להוביל 
בתי הספר בארץ. שינוי תפישה הוא מהלך עמוק וארוך טווח, אשר מורכב מכל הנקודות 
מסמכויות,  מושפעת  המנהלים/ות  ומעמד  תפקיד  תפישת  ועוד.  זה  במסמך  המפורטות 
מהעצמה ואוטונומיה, מתנאי העסקה, מאופני קבלה, מיון, הכשרה, מינוי ופיתוח, משיתוף או 

הדרה מתהליכי קבלת החלטות וכן מעמדות ומשיח ציבורי. 

לפיכך, על הקריטריונים לבחינת ההצעות לפעולה לקחת בחשבון את ההשקעה הדרושה 
בפיתוח מעמדם המקצועי של מנהלי/ות בתי הספר. אנו סבורים, כי יש לבחור בדרכי פעולה 
ברמה  הן  הניהולית,  ברמה  הן   – המנהלי/ות  של  הדעת  לשיקול  המקום  את  ירחיבו  אשר 
לפעולה  העיקריות  בהצעות  הבחירה  טרם  כך,  לצורך  הפדגוגית.  ברמה  והן  התקציבית 
המובאות בהמשך מסמך זה, נסקרו ואותרו כמה תחומים וכיווני פעולה אפשריים עליהם 

נוכל להמליץ, לרבות אפשרויות הפעולה הבאות:

 משילות משולבת
אנו ממליצים, כי משרד החינוך ישנה את תהליכי קביעת המדיניות הנערכים בו לתהליכים 
של משילות משולבת )Collaborative Governance(. משילות משולבת היא גישה לקביעת 
להם  מדיניות  קביעת  תהליכי  ושקוף  מפורש  קבוע,  באופן  יוזמת  המדינה  לפיה  מדיניות, 
שותפים בעלי זיקה מרכזיים לתחום. כצעד ראשון, אנחנו ממליצים לשלב את מנהלי/ות בתי 
הספר בתהליכי קביעת מדיניות החינוך של ישראל, הן ברמות המאקרו – חזון, אסטרטגיה, 
מטרות ויעדים, והן ברמות המיקרו – מקצועות לימוד, מדיניות העסקה ועוד. יש לזכור, כי 
המנהלים הם החוליה המרכזית המקשרת בין המטה לשטח. לפיכך, הבנת הראיה שלהם 
עשויה לשפר באופן משמעותי את ההחלטות המתקבלות במטה ואת היישום שלהן בשטח. 
בנוסף, יש בצעד מסוג זה – שהינו צעד ארוך טווח, תהליכי ומורכב, לשפר את יחסי האמון 

http://משילות משולבת
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בין השחקנים ולהיטיב עם המערכת כולה.51

 שיפור תנאי עבודה והעסקה
אנו ממליצים שמשרדי החינוך והאוצר ישפרו את תנאי העבודה של מנהלי ומנהלות בתי 
הספר, כדרך להכיר באחריות ובמאמץ הגדולים המוטלים על כתפיהם. בין היתר: 1( העלאת 
שכר מנהלי בתי הספר בישראל; 2( מוגנות – התאמת ביטוח אחריות מקצועית למנהלים/

יחסי  מערכת  של  ופישוט  הבהרה   )3 משפטית;  והגנה  ייעוץ  ביטוחי,  כיסוי  שיכלול  כך  ות, 
העבודה בין המנהל/ת לבין שאר עובדי בית הספר באופן שיגביר את יכולתם הניהולית, תוך 

גיוון הכלים הניהוליים העומדים לרשותם.

 פיתוח עתודות ניהוליות וקבלה להכשרת מנהלים/ות
לניהול  פוטנציאליים  מועמדים  לזיהוי  וקבוע  משולב  מערכתי  מאמץ  לקיים  ממליצים  אנו 
כבר בשלבים מוקדמים בקריירה המקצועית שלהם במערכת החינוך. זאת במטרה לייצר 
היצע ראוי של מועמדים מתאימים לניהול. כיום אין הלימה בין הביקוש למנהלים ופוטנציאל 
למכרזי  הניגשים  לבין  ניהול(  כישורי  בעלי  טובים  )מורים  המערכת  של  הגבוה  ההיצע 
הניהול. הסיבות לכך הן רבות, חלקן מפורטות במסמך זה כאתגרים. מעבר לטיפול בסיבות 
יטפלו באיתור  )כמפורט בהמלצות(, אנו ממליצים שמחלקות החינוך ברשויות המקומיות 
מועמדים לניהול באופן שוטף על מנת לייצר מאגר זמין, איכותי ומגוון. עוד אנו ממליצים, כי 
מחלקות החינוך יטפחו את ההון האנושי הרלוונטי באמצעות תכניות עתודה רשותיות, ליווי 

בהגשת המועמדות והכנה לתהליכי המיון להכשרת המנהלים/ות. 

 הכשרה, פיתוח מקצועי וליווי מנהלים/ות
אנו ממליצים לפתוח את המכרזים להכשרת מנהלי/ות בתי ספר ולאפשר לגופים שונים 
תהליכי  גם  כך  המיון,  תהליכי  כמו  במכרז.  להתמודד  שונות  הכשרה  תוכניות  המציעים 
"אבני ראשה". על אף תהליכי הלמידה,  ידי מכון  על  כיום באופן בלעדי  נעשים  ההכשרה 
השיפור, השינוי והעדכון שנעשים במכון וכתוצאה מכך גם בהכשרה, עדיין מדובר במונופול, 
הוראה  עובדי  לפיתוח  שהאגף  כשם  ניכרים.  בו  שבבחירה  הברירה  וחוסר  התלות  אשר 
השכיל בשנים האחרונות לקיים תוכניות רשותיות בשיתוף פעולה עם מכללות להכשרת 

יצויין, כי במשרד החינוך נערך תהליך של משילות משולבת בין השנים 2012-2016, אולם הוא היה תהליך של   51
שילוב המגזר שלישי והמגזר פרטי ולא מהלך פנימי של שילוב השחקנים השונים הפועלים בתוך המערכת עצמה.
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בהכשרה  רב  ערך  יש  מנהלים/ות.  בהכשרת  גם  זה  כיוון  לפתח  ממליצים  אנו  מורים/ות, 
להנחיל  מנהלים/ות,  להצמיח  חינוך  מחלקות  למנהלי  מאפשרת  אשר  מקום,  מבוססת 
אנו ממליצים  עוד  ארוכה.  חיה לתקופה  ולייצר קבוצת עמיתים  ותפישות רשותיות  גישות 
On-the-( OJT להעביר מרכיבים רבים יותר מהכשרת המנהלים/ות אל השטח במודל של
Job Training(, אשר יאפשר למנהלים לעתיד לקבל ליווי הדוק ומשמעותי בתחילת דרכם. 

המנהלים/ות  של  המקצועי  ותפקודם  למעמדם  ולתרום  להמשיך  ממליצים  אנו  כן,  כמו 
של  המקצועי  הפיתוח  עיקר  כיום,  הפיתוח.  תוכניות  של  משמעותית  הגדלה  באמצעות 
מנהלים/ות נעשה במפגשי ‘מפקח ומנהליו’. אנו ממליצים כי מינהלי החינוך, אשר חלקם 
כבר פועלים בשדה זה, יקחו אחריות על הנושא ויתוקצבו בהתאם, על מנת לבנות ולקיים 
תכניות פיתוח מנהלים. מעבר להשבחת ההון האנושי בבתי הספר, אנו רואים בכך בניית 

עתודות ניהוליות למחלקות החינוך ברשויות ולתפקידי המטה במשרד החינוך. 

 מינוי מנהלים/ות
אנו ממליצים על החלת הליך של מינוי באמצעות ועדת איתור, כמקובל בשירות המדינה 
במינויים למשרות בכירות. ועדת האיתור תוכל לפנות באופן אקטיבי אל מועמדים מתאימים 
ולהציע להם להגיש מועמדות, תהא מוסמכת לקבוע את הקריטריונים להערכת המועמדים 
ותהא רשאית לנקוט במגוון כלים לבחינת התאמתם לתפקיד של המועמדים. המלצתנו היא 
שהוועדות האמונות על מינוי מנהלי/ות בתי הספר יתקיימו במסגרת הרשויות המקומיות וכי 
אלו יהיו בעלות זכות ווטו על המינוי. בנוסף, אנו ממליצים על הגמשת תנאי הסף למינוי ועל 
קביעת תנאי סף מינימאליים, כגון חמש שנות ניסיון בהוראה או לחילופין ניסיון משמעותי 
בניהול, תוך מתן סמכות לוועדה הממנה לקבוע תנאי סף נוספים בהתאם לצרכי המוסד 

והקהילה.

המקומית  לרשות  משותפת  סמכות  תינתן  כי  ממליצים  אנו  מנהלים/ות,  לפיטורי  באשר 
פיתוח  ועל  מנהלים/ות  של  קדנציה  הגבלת  על  ממליצים  אנו  בנוסף,  החינוך.  ולמשרד 

קריירה תוך התניידות של מנהלים/ות בין תפקידים בתוך המערכת )רוטציה(.

עידוד מנהלים/ות לנצל מרחבי אוטונומיה הקיימים 
עבורם כיום

עומדים  שכן  אוטונומיה  מרחבי  מנצלים  לא  הספר  בתי  מנהלי/ות  של  הגדול  רובם  כיום, 
לרשותם. נראה, כי הגורם לכך הוא התרבות האירגונית, ויש לתת את הדעת לטיפול בנושא. 

אנו מציעים להשתמש בהכשרות המנהלים/ות כדי לעודד אותם לנצל מרחבים אלה.
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 |  2.5
הצעות לפעולה

לשינוי  יובילו  אשר  פעולה  דרכי  על  דגש  שימת  ותוך  השונות,  האפשרויות  בחינת  לאחר 
משמעותי במעמדם המקצועי של מנהלי/ות בתי הספר, אנו מבקשים להציע מספר הצעות 
בתי  מנהלי  אירגון  “מנהיגים”,  ומול  שטח  אנשי  מול  שביצענו  מהערכה  לפעולה.  עיקריות 
הספר בישראל, עולה כי דרכי פעולה אלה הינן בעלות פוטנציאל לשאת את הערך הגדול 

ביותר לשינוי חיובי במעמדם ובתפקידם של מנהלי/ות בתי הספר.

העברה של סמכויות רבות יותר אל מנהלי/ות  
בתי הספר 

אין ספק, כי זכותה וחובתה של המדינה לקבוע את מטרות העל של החינוך, תוך התחשבות 
ברב תרבותיות, במגזרים שונים ובייחודיותן של אוכלוסיות מגוונות. יחד עם זאת אנו סבורים, 
כי יש לתת אמון במנהלי/ות בתי הספר, אשר מוכיחים מנהיגות פדגוגית, ניהולית וערכית, 
לניהול הפדגוגי בבתי הספר, תוך  יותר בכל הנוגע  ולאפשר להם להתנהל באופן עצמאי 

הצבת יעדים ברורים מראש.

לפיכך אנו ממליצים, כי מטה משרד החינוך יתמקד בקביעת מדיניות החינוך וברגולציה על 
מימושה, היינו יקבע מה צריכים הילדים לדעת ויעריך את התוצאות החינוכיות והאקדמיות 
לימוד  תוכניות  העסקה,  בתנאי  מלעסוק  להימנע  המטה  על  לשיטתנו,  הספר.  בתי  של 
לבין  המרכזי  בשלטון  שמקורן  ויוזמות  שינויים  בין  איזון  תייצר  הרגולציה  שעות.  וחלוקת 
חופש פעולה, אשר יאפשר לבתי הספר לערוך את ההתאמות לקהילה שלהם. גישה כזו 
מבקשת מהשלטון המרכזי להימנע מהכתבת תוכניות מפורטות ומחייבות לשטח, ולקדם 

תחת זאת מדיניות רצויה באמצעות קווים מנחים, ערכים ועקרונות. 

אנו ממליצים כי המטה, בהתאם למטרות העל של החינוך וליעדים שיקבעו בהליך שיתופי 
עם אנשי חינוך, אקדמיה ונציגי ציבור, יגדיר במדיניות ברורה את מקצועות הליבה וירחיב 
את החופש הניתן לבתי ספר להגדיר לעצמם מקצועות נוספים. המטה יגדיר את דרישות 
הסף באמצעות הגדרת המטרה עבור כל מקצוע, סטנדרט הביצוע המינימלי, אופן הפיקוח 
על הביצוע וכן התקציב. האחריות על העמידה ביעדים, כמו גם על עיצוב התהליכים ושיטות 
הרשויות  של  וליווי  תמיכה  תוך  הספר  בתי  מנהלי/ות  בידי  תהיה  אליהם,  בדרך  העבודה 

המקומיות. 
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ההמלצה לאפשר גמישות פדגוגית רבה יותר מתייחסת, בין היתר, למתן סמכות למנהלי/ות 
בתי ספר לפרוס את שעות הלימוד במהלך היום על פי הבנתם, לפרוס את שעות המקצועות 
הנלמדים על פני שנים שונות על פי שיקול דעתם המקצועי, לרבות אישכול מקצועות וכיוצא 
בזה. בנוסף, אנו ממליצים להרחיב את הגמישות גם אל סגלי ההוראה ולאפשר גם למורים/
לבחור חלקים  שיוכלו  באופן  אותם הם מלמדים,  יותר בתוך המקצועות  רבה  גמישות  ות 

מנושאי הלימוד ולארגן את תקופות הלימוד בשנה על פי הבנתם. 

התקציב  בניהול  יותר  רבה  גמישות  הספר  בתי  למנהלי/ות  לאפשר  ממליצים  אנו  בנוסף, 
המשאבים  לחלוקת  הנוגע  בכל  כיום  הקיימת  הריכוזיות  ספרם.  בית  לרשות  העומד 
המוקצים לבתי הספר אינה מאפשרת למנהלים/ות לממש את תפישתם החינוכית כראוי. 
לשיטתנו, אין צורך להזרים כספים חדשים לתוך המערכת, אלא רק לאפשר למנהלי/ות 
בתי הספר גמישות רבה יותר בניהול הכספים הקיימים, כך שיוכלו להתאים את תקציב בית 
הספר הספציפי שלהם לצרכי הילדים. יש לזכור, כי מנהלי/ות בתי הספר מכירים מקרוב 
את הקהילה בה הם עובדים, את התלמידים, את ההורים ואת צוות ההוראה, וכי הם מכירים 
היטב את נקודות החוזק ואת הנושאים הדורשים תשומת לב ושיפור. לפיכך, הם מחזיקים 
בפוטנציאל הגדול ביותר לזיהוי נכון של צרכי בית הספר ולחלוקת המשאבים הנכונה ביותר 
יכולתם להתאים את המענים הנכונים  ועל  עבורו. אנו ממליצים לסמוך על שיקול דעתם 
לקהילה בה הם עובדים. לפיכך, אנו ממליצים שלא "לצבוע" סעיפים נרחבים מראש כפי 
יותר בהפניית הכספים למקומות  שקורה היום, אלא לתת למנהלים/ות שיקול דעת רחב 
יוכלו לבחור  אותם הם מזהים כחשובים עבור בית הספר שלהם. כך, למשל, מנהלים/ות 
להפנות משאבים לעבר תוכניות תיגבור באנגלית, טיול שנתי נוסף, הכשרת מורים מיוחדת 
או הכנסת גורמים טיפוליים בהם יש לדעתם צורך. צעד כזה יעצים ויקדם גמישות ניהולית 
לבתי  ישירות  התקציבים  את  להעביר  ממליצים  אנו  הספר.  בתי  מנהלי/ות  של  ופדגוגית 
הספר ולאפשר למנהלי/ות בתי הספר להשתמש בהם לכל מטרה חינוכית ראויה, בכלל 

זה תגמול מורים מצטיינים. 

נדגיש, כי חברי הצוות אינם קוראים לאוטונומיה פדגוגית מלאה, אלא לגמישות, לעצמאות 
מקצועית ולשותפות רחבה יותר בין השחקנים השונים במערכת החינוך. גמישות זו צריכה 
היכולות  מיצוי  את  לאפשר  מנת  על  הפדגוגי,  בצד  והן  הניהולי  בצד  הן  ביטוי  לידי  לבוא 

הניהוליות של מנהלי/ות בתי הספר ולהגביר את האמון בין כל הגורמים במערכת.

 צימצום ניכר של שדירת הפיקוח
על פי דוח מבקר המדינה משנת 2017, דרג הפיקוח במשרד החינוך כולל כ - 230 מפקחות 
ומפקחים. תפקיד הפיקוח, כפי שמוגדר באתר משרד החינוך, כולל בתוכו את יישום מדיניות 
המשרד, קידום ההישגים הלימודיים והחינוכיים-ערכיים בבית הספר, איגום משאבים לצורך 
מענה הולם לבתי הספר על פי צרכיהם, ייצוג צרכי מנהלי/ות בית הספר בפני משרד החינוך, 
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וכן  הספר  בבית  החינוכית  העבודה  תהליכי  שיפור  למצויינות,  חינוך  הערכי,  החינוך  קידום 
שונים  בדרגים  גורמים  עם  שערכנו  משיחות  אולם  ספרית.52  בית  מנהיגות  ופיתוח  העצמה 
אנשי  ועם  רבים עם מנהלי/ות בתי ספר  דיונים  ולאחר  לה,  ומחוצה  בתוך מערכת החינוך 
חינוך, נוכחנו כי הדעה הרווחת היא ששדירת הפיקוח מפריעה לעבודתם של מנהלי/ות בתי 
הספר יותר מאשר תורמת לה. טענה זו, אשר עלתה מקרב קשת רחבה של אנשי מעשה 
כלים,  סמכויות,  אין  הספר  בתי  על  למפקחים/ות  ראשית,  אופנים:  בכמה  נומקה  ושטח, 
רבים  מנהלים  לכן,  הצורך.  בעת  למנהלים/ות  לעזור  ופרקטית  אמיתית  יכולת  או  תקציב 
אינם מזהים את המפקחים עליהם ככתובת שאליה ניתן לפנות לעזרה בעת שהם נתקלים 
באתגר מקצועי. חלקם אף ציינו, כי גם אם למפקח/ת יש רצון וכוונות טובות, הרי שהם חסרי 

אמצעים אופרטיביים לסייע הלכה למעשה, ועל כן הפנייה אליהם הינה חסרת תועלת.

בנוסף, תמונת המצב כפי שהצטיירה בפנינו מראה, כי בפועל שדירת הפיקוח רק מקשה על 
שדירת הניהול במילוי תפקידה, משום שהיא מצריכה מהמנהלים/ות דיווח אינטנסיבי ובלתי 
פוסק הנוגע לנושאים רבים ומגוונים. בכך, שדירת הפיקוח מסיטה למעשה את הקשב, את 
תשומת הלב ואת זמן העבודה היקר של המנהלים/ות לעבר משימות אדמיניסטרטיביות 

בעיקרן, במקום לתעל זמן לכיוונים של תיכנון והגשמת יעדים ערכיים ופדגוגיים.

נוסף על כך, המפקחים מהווים כיום את ערוץ הקשר המרכזי בין המנהלים/ות לבין המחוז 
היחידים  הנציגים  שהם  משום  המפקחים,  בידי  רב  כח  מרכזת  זו  עובדה  החינוך.  ומשרד 

והבלעדיים של משרד החינוך אל מול המנהל/ת.

לאור זאת, אנו ממליצים לצמצם או להוריד באופן ניכר את רמת הפיקוח לה נתונים בתי 
הספר, וכתהליך משלים - לצמצם את כמות המפקחים/ות במשרד החינוך באופן משמעותי. 
כפי שבוצע במערכות חינוך מצליחות רבות בעולם )כמתואר לעיל(, אנו ממליצים להעביר 
את תהליכי הבקרה והפיקוח על הלמידה ועל הפדגוגיה אל מנהלי/ות בתי הספר עצמם, 
ובלבד שיעמדו בקריטריונים שייקבעו מראש ויגיעו אל היעדים שיוגדרו על ידי משרד החינוך. 

בנוסף, אנו מציעים מנגנוני פיקוח ובקרה משלימים על פעולתם של בתי הספר:

הערכת עבודת המנהלים/ות באמצעות שימוש 
ב”עץ הערכים”

“עץ הערכים” הינו כלי מדידה והערכה, אשר פותח על ידי עיריית ירושלים במטרה להציג 
הנמדדים  התחומים  תחומים.  מספר  פי  על  בעיר  הספר  בתי  כל  ביצועי  של  מלא  דירוג 

https://poh.education.gov.il/MerhavMinhali/TafkideiNihul/Pages/Michrazim. החינוך,  משרד  אתר  מתוך   52
#aspx

https://poh.education.gov.il/MerhavMinhali/TafkideiNihul/Pages/Michrazim.aspx#
https://poh.education.gov.il/MerhavMinhali/TafkideiNihul/Pages/Michrazim.aspx#
https://poh.education.gov.il/MerhavMinhali/TafkideiNihul/Pages/Michrazim.aspx#
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ספרי.  בית  ואקלים  חברתי־ערכי  אקלים  הישגים,  עיקריים:  נושאים  לשלושה  מחולקים 
כך,  שונים.  תחומים  ב-30  הספר  בית  נמדד  הכל  ובסך  נושאים  לתת  מחולק  נושא  כל 
בתחום ההישגים נמדדים ציוני המיצ”ב, הזכאות לבגרות, איכות הבגרות ושיעורי הנשירה. 
התחום החברתי-ערכי כולל את שיעור התלמידים שהתגייסו לצה”ל, התנדבות חברתית, 
השתתפות בתנועות נוער ועוד. בתחום האקלים הבית ספרי מבצעת העירייה סקרי דעת 
קהל בכל בית ספר כדי לדרג את מידת שביעות רצון ההורים והתלמידים. דירוג בית הספר 
בנושאים השונים נעשה ביחס לשני פרמטרים: האחד בודק את בית הספר ביחס לעצמו 
ומתחקה אחר שינויים שחלו מהשנה הקודמת, בעוד השני מודד את בית הספר ביחס לבתי 

ספר דומים לו.

שימוש בכלי מדידה והערכה מתקדמים כגון “עץ הערכים” מאפשר להציג בצורה ממוקדת 
את מצבו של בית הספר בתחומים ערכיים, ניהוליים ופדגוגיים. המודל משמש ככלי ניהולי 
עבור מנהלי/ות בתי הספר, משום שהמדדים השונים מציגים תמונה רחבה על הנעשה בבית 
ספרם, מציפים את התחומים הדורשים התייחסות ושיפור ומסייעים להם לקבל החלטות 
לרשות  מאפשרים  הם  בנוסף,  הספר.  לבית  רלוונטי  מידע  סמך  על  מושכלות  ניהוליות 
בהתאם  למנהלים/ות  ולסייע  המשאבים  הקצאת  את  לבחון  החינוך  ולמשרד  המקומית 
ניהולי היוצר שפה מערכתית  ולייחודיות של כל בית ספר. לפיכך, מדובר בכלי  לאתגרים 
משותפת ומאפשר לרשות המקומית ולמשרד החינוך לאתר מצוינות ולטפח אותה מחד, 

ולראות נקודות כשל ואתגרים בהם יש לטפל מאידך. 

נדבך חשוב נוסף הוא העובדה, שאת הדירוג מפרסמת העירייה באופן מלא לציבור הרחב. 
הפיכתו של כלי מדידה זה לפתוח ושקוף לציבור מאפשרת גם להורים ולתלמידים לקבל 
המידע  על  בהתבסס  בעיר.  הספר  בתי  כל  לגבי  הנתונים  ממכלול  המורכב  חיוני,  מידע 
העולה מ”עץ הערכים”, יכולים ההורים והתלמידים לגבש החלטה באשר לבית הספר אליו 
הם מעדיפים להירשם. לפיכך, פירסום התוצאות מייצר מוטיבציה של בתי הספר להשתפר 
על מנת להיות אטרקטיביים, ובכך מהווה כלי למשוב ולפיקוח על עבודתם של מנהלי/ות 

בתי הספר. 

תוצאותיו  את  ולפרסם  הערכים”  “עץ  של  זה  במודל  להשתמש  ממליצים  אנו  זאת,  לאור 
בשקיפות מלאה באתרי הרשויות המקומיות, באופן שישקף את מצב בתי הספר בעיר. זאת 
על מנת לאפשר פיקוח ובקרה של ההורים על בתי הספר ולייצר מנגנון נוסף של בקרה על 

עשייתם של מנהלי/ות בתי הספר.

 ביטול אזורי רישום לצורך הגברת התחרות
על פי רוב, מתבצע כיום הרישום לבתי הספר בכפוף לאזור הרישום בו מתגוררים התלמידים. 
על מנת ליהנות מהמידע העולה מ”עץ הערכים” וכמהלך משלים, אנו ממליצים לבטל את 
מתוך  זאת  יחפצו.  בו  ספר  בית  לכל  ילדיהם  את  לרשום  להורים  ולאפשר  הרישום  אזורי 
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את  יחזקו  הייחודיות של בתי הספר  והעמקת  לפיה הרחבת אפשרויות הבחירה  תפישה, 
מערכת החינוך הציבורית. ביטול אזורי הרישום יאפשר להורים ולתלמידים לבחור באופן 
מושכל במוסדות חינוך הרצויים להם, תוך שמירה על העיקרון של שוויון הזדמנויות. הרחבת 
אפשרויות הבחירה תוביל להגברת המוטיבציה של בתי הספר לחזק את המצויינות, להגביר 
את הייחודיות ולהשתפר, ולכן מהווה גם היא מנגנון לפיקוח ולבקרה על איכות עבודתם של 

מנהלי/ות בתי הספר.

יצירת תפקיד של מנטור/ית עבור מנהלי/ות 
בתי הספר

לצד האמור לעיל, אין אנו מתעלמים מהעובדה, שכל בעל תפקיד באשר הוא יכול להיעזר 
בייעוץ ובהכוונה. מנהלים/ות רבים/ות ציינו, כי לעיתים קרובות הם נתקלים/ות בדילמות 
מקצועיות הקשורות בתפקידם, וכי לא פעם קיימת תחושה של "בדידות בצמרת" אל מול 
האתגרים איתם הם מתמודדים בתוך בית הספר - הן מול הורים, הן מול תלמידים והן מול 
צוותי ההוראה. דילמות מתעוררות לא פעם גם אל מול הרשות המקומית, תושבי השכונה 
מנהל/ת  כל  לרשות  להעמיד  ממליצים  אנו  זאת,  לאור  נוספים.  וגורמים  פועלים  הם  בה 
ליווי  את האפשרות להתייעץ באופן שוטף עם מנטור/ית בכל הנוגע לדילמות מקצועיות. 
עוררין  אין  אשר  תפקידם,  במילוי  למנהלים/ות  והדוק  אמיתי  סיוע  של  אלמנטים  יכיל  זה 
והמתקשרת  כיום,  הקיימת  "פיקוח"  של  עמדה  במקום  אחרות,  במילים  מורכבותו.  על 
ואף ענישה מעת לעת, אנו מציעים בניית  עם תפקיד שמהותו שיטור, שמירה על גבולות 
תפקיד שיוביל למערכת יחסים מעצימה של הדרכה, הכוונה ומנטורינג עבור המנהלים/ות. 
אנו מציעים להעמיד לרשות מנהלי/ות בתי הספר איש/אשת מקצוע, שתכלית תפקיד/ה 
יהיה לסייע, להקל, להוביל תהליכי חשיבה משותפים ולחשוף את המנהלים לשיטות וכלים 
שיוכלו לקדם אותם מבחינה מקצועית. בכך, לתפישתנו, יקדמו אנשי מקצוע אלה את בית 
הספר כולו, על מוריו, עובדיו וכמובן תלמידיו. זאת משום שכפי שנומק לעיל, מנהלי/ות בתי 
הספר מהווים נקודה מרכזית החולשת ומשפיעה על כל באי בית הספר. מנטורים מסוג זה, 
אשר ייבחרו תוך התייעצות ובחירה של מנהלי/ות בתי הספר, יוכלו לפתח את המנהלים/ות 
מבחינה מקצועית, ליזום מפגשי עמיתים, להביא לידיעתם תהליכים המתקיימים במחוזות 

אחרים בתוך משרד החינוך ולייעץ להם במפגשי ליווי. 

לשיטתנו, שילוב של הפניית משאבים אל כיוונים של העצמה מקצועית ואישית עבור מנהלי/
ות בתי הספר, לצד הפחתה משמעותית של המשימות האדמיניסטרטיביות המוטלות על 
מנהלים/ות ולצד הענקת גמישות גבוהה יותר בקבלת החלטות ניהוליות ותקציביות – כל 
אלה יהוו שינוי משמעותי אשר ישפיע באופן עמוק על תפקיד הניהול. שינוי זה טומן בחובו 
לבין  הספר  בתי  מנהלי/ות  בין  אמון  על  המבוססת  יחסים  מערכת  לייצר  האפשרות  את 
תשכיל  אם  ממנו  נשכרת  תצא  כולה  שהמערכת  דבר  החינוך,  במשרד  עליהם  הממונים 
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ובכך  יקר של מנהלי/ות בתי הספר,  זמן עבודה  יובילו לפינוי  כן, צעדים אלה  לטפח. כמו 
של  בכוחם  יש  בנוסף,  והפדגוגי.  הערכי  החינוכי,  חזונם  בקידום  להתמקד  להם  יאפשרו 
צעדים אלה להעניק למקצוע את האפשרות להשפיע ביתר שאת על סביבת בית הספר, 
ובכך להפוך אותו למשמעותי יותר. לאור העובדה שקרוב ל - 90% ממנהלי/ות בתי הספר 
רואים במקצוע שלהם שליחות, כפי שראינו לעיל, הרי שיש בכוחם של שינויים אלה להפוך 

את המקצוע לאטרקטיבי יותר עבור הון אנושי איכותי, אשר יישאר בתפקידו לאורך זמן.
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פרק שלישי: 
קידום הטמעת מיומנויות המאה 

ה–21 בבתי הספר

 |  3.1
מגמות עולמיות המצריכות שינויים והתאמה 

מצד מערכת החינוך
המאה ה-21 מאופיינת בשינויים ניכרים ומואצים במגוון תחומי חיים. בעשורים האחרונים, 
חוקרים ואנשי חינוך מצביעים על כך שנדרשת התאמה של בתי הספר אל העולם המשתנה 
והכנסה של תכנים ומיומנויות חדשות אל תוכניות הלימודים, במטרה להקנות לתלמידים 

כישורים, מיומנויות וערכים שיכינו אותם לעולם המחר. 

במסגרת מסמך זה, בחרנו להתייחס אל השינויים הטכנולוגיים המהירים המשנים את העולם 
שסביבנו וצפויים לשנות את המציאות התעסוקתית בה יפגשו בוגרי מערכת החינוך, דבר 
שישפיע בבוא העת על עתיד המשק והכלכלה בישראל. כמו כן, נתייחס אל הצורך בקידום 
הרווחה ואיכות החיים של יחידים בתוך חברה, מושגים בהם חלו בעת האחרונה תמורות 
דורשות  המגמות  שתי  כי  סבורים,  אנו  ה–21.  למאה  התאמתם  על  המשפיעות  נרחבות 
בוגריה  את  ולהכין  ה–21  המאה  אל  להתאימה  במטרה  החינוך,  מערכת  בתוך  התייחסות 

לרווחה מיטבית כפרטים, לחברה הוגנת וצודקת ולשוק העבודה המתחדש והמתקדם.

 3.1.1  |  שינויים דרמטיים בשוק העבודה 
בעשורים האחרונים מתרחשים תהליכים מהירים ונרחבים של כניסת טכנולוגיות חדשות 
אל שוק העבודה העולמי. לא מדובר בתהליכים חדשים, שכן מאז ימי המהפכה התעשייתית 
אולם  העולם.  ברחבי  העבודה  מקומות  את  מחדש  עיצבו  טכנולוגיים  שינויים  הראשונה, 
וההיקף העצום שלהן עשויים לשנות  כיום הטכנולוגיות השונות  המהירות בה מתקדמות 
באופן מהותי את עולם העבודה כפי שאנו מכירים אותו ולהתוות בתוך שנים ספורות סדר 
חדש. חוקרים ומומחים רבים ברחבי העולם, כמו גם דוחות של גופים בין לאומיים כדוגמת 
אירגון ה–OECD, הפורום הכלכלי העולמי ואחרים, צופים כי השפעתם של תהליכים אלה 

על המשרות העתידיות תהיה דרמטית בהיקפה, ותתבטא בכמה מגמות עיקריות: 
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 סביבת עבודה עתירת טכנולוגיה
הנמצאות  מרכזיות,  טכנולוגיות  וכמה  כמה  לזהות  ניתן   ,OECD–ה ארגון  של  דוח  פי  על 
בתהליך צמיחה ואשר צפויות להשפיע בשנים הקרובות באופן דרמטי על שוק התעסוקה. 
)ICT(, האינטרנט של  כך למשל, עתידות לתפוס מקום חשוב טכנולוגיות מידע ותקשורת 
ביוטכנולוגיה,  ננו-חומרים,  ונאנו,  מיקרו  לווייני  נוירו טכנולוגיות,   ,Big Data  ,)IOT( הדברים 
המציאות  טכנולוגיות  ובלוקצ’יין.53  סינטטית  ביולוגיה  אנרגיה,  אחסון  מימד,  תלת  הדפסת 
המדומה והמציאות הרבודה, אשר נמצאות עדיין בחיתוליהן, צפויות אף הן למלא תפקיד 
התקשורת  לזירת  יהפוך  השיתופי  הדיגיטלי  המרחב  שכן  פיזיות,  מגבלות  ולבטל  מרכזי 
 )AI( המלאכותית  לבינה  גם  בעולם.  מקום  מכל  עבודה  ויאפשר  העובדים  בין  המרכזית 
תהיה השפעה נרחבת על שוק העבודה. מחקרים מצביעים על כך שהבינה המלאכותית, 
אשר כבר כיום משמשת לעיבוד נתונים בתחומים כגון אבחון רפואי, הוראה, ניהול פיננסי, 
מסחר בבורסה ועוד, צפויה לייתר עובדים בתחומים שונים במשק. על פי ההערכות, ענפי 
ייצור,  מסחר,  הם  אוטומציה  ידי  על  לתחלופה  במיוחד  גבוה  סיכון  קיים  בהם  התעסוקה 
התקדמות  רחוק,  הלא  בעתיד  ובריאות.54  ציבוריים  שירותים  תחבורה,  אדמיניסטרציה, 
חכמים,  אלגוריתמים  פיתוח  יאפשרו   Big Data עם  ושילובה  המלאכותית  הבינה  בתחום 
בינה  שיישומי  היא,  הדבר  משמעות  גבוהה.  מיומנות  הדורשות  פעולות  לבצע  המסוגלים 
חינוך  צוותי  יחליפו  ללקוחות,  ותמיכה  שירות  נותני  לחלוטין  להחליף  יוכלו  מלאכותית 
יוכלו תוכנות  במשימות כגון מתן שיעורים פרטניים, בדיקת עבודות ומתן משוב, ובהמשך 
פיננסיים,  יועצים  דין,  עורכי  משפטיים,  יועצים   ,Big Data מנתחי  גם  להחליף  מורכבות 
עובדים בבורסה, כתבים, עובדים בתחום הרפואה ובעלי מקצועות דומים נוספים. גם אנשי 
כי  דוח מחקר של חברת מקינזי מעריך,  זו:  יושפעו ממגמה  יוחלפו לחלוטין  מקצוע שלא 
ב-60% מכלל המקצועות קיים סיכוי סביר לאוטומציה של לפחות 30% מהפעילויות. מכאן, 
שמרבית המקצועות סביבנו צפויים להשתנות ויותר אנשים יצטרכו לעבוד בסביבה עתירת 
טכנולוגיה. אי לכך, עובדים מיומנים המסוגלים לעבוד בסביבה טכנולוגית ירוויחו ממצב זה, 
בעוד עובדים חסרי מיומנויות מתאימות עשויים לאבד את מקום עבודתם או לחוות מצב של 

ירידה בשכר.55

וחברתיות  “אנושיות”  ותכונות  ביקורתית  חשיבה  יצירתיות,  חדשנות,  הדורשות  עבודות 
דומות, המצריכות כישורים אישיים ובין אישיים.56

 Barreneche, A., et. al., (2016). An OECD Horizon Scan of Megatrends and Technology Trends in the  53
.Context of Future Research Policy, Danish Agency for Science, Technology and Innovation

סופר, טל. עתיד שוק התעסוקה – מגמות חברתיות וטכנולוגיות – ישראל 2048, 2019.  54

 Manyika, J., Chui, M., Madgavkar, A., & Lund, S. (2016, December updated February 2017). Technology,  55
 jobs, and the future of work. McKinsey Global Institute Technology Briefing note prepared for the fortune
Vatican Forum.

 Grace, K., et. al., "When Will AI Exceed Human Performance? Evidence from AI Experts", arXiv:1705.08807,  56
2017.
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 התלכדות תחומי מדע וטכנולוגיה
מגמה נוספת הצוברת תאוצה בשנים האחרונות היא מגמת ההתלכדות של תחומי מדע 
שונים והטכנולוגיות הקשורות אליהם: כך, קורה, למשל, בענף הביואינפורמטיקה, המשלב 
מתמטיקה, מחשבים, ומדעי החיים; קיימים גם שילובים שונים בין ביולוגיה לבין ננוטכנולוגיה 
מדעי  כמו  מגוונים  ידע  תחומי  הוא  אף  משלב  המוח  חקר  תחום   ;)IT( מידע  וטכנולוגיות 
דיסציפלינות  המשלבים  התחומים  רשימת  ועוד.  רפואה  פסיכולוגיה,  ביולוגיה,  המחשב, 
שונות הולכת וגדלה במהירות רבה, והיא צפויה להמשיך ולהתרחב לאור שיתופי הפעולה 
המתהדקים בין התעשייה, מכוני המחקר והאקדמיה, שכן שיתופי פעולה מסוג זה מהווים 

כר פורה לשילוב חדשני בין תחומים שונים. 

נרחב  ידע  התלכדות הטכנולוגיות תדרוש כח עבודה המורכב מאנשי מקצוע, אשר להם 
ויוכלו  החדשות  הטכנולוגיות  ולקידום  למחקר  יתרמו  אלה  מומחיותם.  לתחום  מחוץ  גם 
להתמודד עם קצב שינויים ותגליות גדול ועם הידע הרב המתקבל. בנוסף, מומחים צופים, 
כי סביב הפיתוחים החדשים יתפתחו תעשיות של שיווק, הגנה על פטנטים, הכשרת עובדים, 
הדרכת לקוחות לשימוש בטכנולוגיות החדשות ועוד.57 על פי דוח הפורום הכלכלי העולמי, 

התפתחויות אלה יגבירו גם את הדרישה לעובדים בתחום הגנות סייבר וביטחון מידע.58 

בוער  צורך  של  התפתחותו  הינה  התעסוקה  שוק  מבחינת  אלה  מגמות  של  משמעותן 
וגדלה  הולכת  דרישה  גם  כמו  תחומית,  ורב  ממדית  רב  לחשיבה  המסוגלים  בעובדים 
לעובדים בעלי יכולת התבוננות על תופעה נתונה מזוויות שונות. יכולות מעין אלה מחייבות 
רכישת מיומנויות מתאימות, כגון מיומנויות עבודה בצוות, פתרון בעיות, גמישות מחשבתית 

ויצירתיות.

ח.,  ט., קופרמינץ,  21. בתוך: בק, ש., סופר,  ה-  והשלכותיהן על מיומנויות המאה  סופר, טל, טכנולוגיות העתיד   57
 ORT .)44-11 'וולף, א., גיבורי, ע., מגמות חדשות בחינוך טכנולוגיות, כישורים ופדגוגיות במאה העשרים ואחת )עמ
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היעלמות מקצועות והיווצרות משרות חדשות
שינויים והיעלמות של משרות בעקבות תהליכי אוטומציה מעמידים בסיכון גבוה כמחצית 
מהמשרות הקיימות כיום בשוק. על פי דוח מקינזי משנת 2018, 75-375 מיליון איש יאלצו 
לשנות מקצוע עד שנת 59.2030 גם הפורום הכלכלי העולמי מתייחס לנושא ומעריך, כי בכל 
עשור נעלמים כ - 30% מהמקצועות בשל התפתחויות טכנולוגיות. האירגון צופה, כי קצב 
כניסת הטכנולוגיה לשוק התעסוקה יאיץ בשנים הקרובות, דבר שיוביל לשינויים במשימות 
במקצועות  האדם  כוח  יצטמצם  כתוצאה,  האנושי.  האדם  מכוח  הנדרשות  ובמיומנויות 
משנת  העולמי  הכלכלי  הפורום  של  בסקר  שהשתתפו  והעסקים  מהחברות   43% שונים: 
34% מהם ציינו, כי  2020 הצהירו, כי יצמצמו את כוח האדם בשל אינטגרציה טכנולוגית. 

יוסיפו כוח אדם המתאים בהכשרתו לסביבה הטכנולוגית החדשה.60

השינויים האמורים צפויים להיות מהירים מאד ולהשפיע על שוק התעסוקה באופן דרמטי 
שנת  עד  העולמי,  הכלכלי  הפורום  דוח  של  תחזיות  פי  על  הקרוב.  העשור  במרוצת  כבר 
משרות  מיליון   85  - כ  כי  מעריך,  הדוח  המשרות.  בתמהיל  משמעותי  שינוי  צפוי   2025
ייעלמו בשל העברת תפקידים מבני אדם למכונות, אולם לצד זאת, כ - 97 מיליון תפקידים 
אדם,  בני  בין  החדשה  העבודה  לחלוקת  להתאים  הצורך  מתוך  להיווצר  עשויים  חדשים 
מכונות ואלגוריתמים. במילים אחרות, צפוי גידול במספר המשרות שיוצעו, אך הן יהיו שונות 

מהמשרות המצויות בשוק כיום.61

גמישות וניידות
על רקע השינויים הטכנולוגיים, מחקרים מצביעים על כך שתדירות החלפת העיסוק, כמו 
גם כמות העבודות השונות בהן יעסוק הפרט עד גיל הפרישה, צפויות לעלות. ההנחה היא, 
כי אדם יחליף קריירה תעסוקתית ארבע פעמים במהלך חייו. הדבר יחזק את המגמה הנוטה 
לעבר שוק עבודה גמיש.62 מגמה זו מקבלת חיזוק משמעותי נוסף מצד בני דור ה–Y, אשר 
גדלו מרבית חייהם בעידן הדיגיטלי ואשר 92% מהם מעמידים את גמישות מקום העבודה 

בראש סדר העדיפויות שלהם.63

McKinsey and Company, The Future of Work, available at: https://www.mckinsey.com/featured-insights/  59
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מגמות אלה צפויות ליצור סדר חדש בשוק התעסוקה, אשר יתאפיין במבנה משרות שונה, 
בצורך בכישורים ובמיומנויות חדשים ובדפוסי עבודה מותאמים. על מנת להצליח למצוא 
עבודות, עובדים יצטרכו ללמוד מיומנויות רבות ככל האפשר.64 יהיה עליהם לרכוש מיומנויות 
מחשבתית  גמישות  להפגין  החיים,  לאורך  הלמידה  בתהליך  ולהתמיד  עצמית  למידה  של 

ולהוכיח יכולת לבצע מטלות רבות ושונות תוך יכולת פיתרון בעיות מסוגים שונים.

)being-Well( 3.1.2  |  רווחה ושלומות 
מאז תחילת המילניום אנו עדים לאימוץ גישה רחבה יותר מבעבר למושג “רווחה אישית”. על 
פי גישה זו, רווחה אישית אינה נמדדת עוד רק במונחים כלכליים, אלא נתפשת גם כתוצר 
הרווחה  את  רואה  זו  רחבה  גישה  וסביבתיים.65  אזרחיים  רגשיים,  חברתיים,  משתנים  של 
האישית ואת איכות החיים כמורכבות ממימדים רבים ומגוונים, בכללם מצבו הבריאותי של 
הפרט, איזון בין העבודה לחיים הפרטיים, השכלה, קשרים חברתיים, מעורבות חברתית, 
איכותה של סביבת המגורים והעבודה, ביטחון אישי ותחושה סובייקטיבית של רווחה. גישה 

זו, אשר מקּודמת על ידי ארגון ה–OECD,  כבר אומצה בכמה וכמה מדינות.66

בהתאם לגישה זו, לצד העובדה שתוכנית הלימודים נתפשת כמשרתת יעדים כלכליים של 
יעדים חברתיים,  גם  המדינה כדוגמת התאמת ההון האנושי לשוק העבודה, עליה לשרת 
הרווחה  קידום  לפיכך,  הרווחה.  להגדלת  כדרך  וסביבתיים  תרבותיים  רגשיים,  אזרחיים, 
זו נשענת על ספרות  האישית מהווה אחת ממטרות העל של תוכנית הלימודים. תפישה 
עניפה ועל מחקרים רבים, אשר מראים כי צמיחה כלכלית, בעיקר במדינות בעלות כלכלה 
ואת הסיפוק של  ולקדם את הרווחה האישית  אינה מספיקה על מנת להבטיח  מפותחת, 
אנשים מחייהם.67 בנוסף למחקרים פילוסופיים, המצביעים על כך שגישה צרה לרווחה כפי 
הרי שגם המחקר הכלכלי מערער  אינה מתאימה לתחום החינוך,68  נהוגה בעבר  שהיתה 
על הגישה הצרה: בניגוד לציפיות, נמצא כי צמיחה כלכלית אינה מובילה לשיפור הערכות 
של  עבודותיהם  בעקבות  האחרונות,  בשנים  חייהם.  איכות  את  אנשים  של  סובייקטיביות 

סופר, טל, טכנולוגיות העתיד והשלכותיהן על מיומנויות המאה ה- 21. בתוך: בק, ש., סופר, ט., קופרמינץ, ח., וולף,   64
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 OECD–אימץ אירגון ה כלכלנים מובילים שעסקו בסוגיות דומות, ביניהם זוכי פרס נובל,69 
)וכמוהו גם גופי מחקר נוספים( מדדים חדשים לבחינת רווחה, אשר אינם מתמצים בפיתוח 
כלכלי בלבד.70 למדדים אלה ישנה כיום השפעה הולכת וגוברת על תחום מדיניות החינוך, 

שכן לחינוך יש תפקיד מפתח בקידום יעדים אלה ובהשגתם.71

התפישה היא, כי על מנת לאפשר רווחה אישית, תוכנית הלימודים צריכה לעסוק בהבטים 
החברתיים  הזהותיים,  הרגשיים,  בהבטים  גם  לצידם  אולם  התלמידים,  של  התפקודיים 
הקוגניטיבי- בתחום  למידה  תיכנון  לפיכך,  שלהם.  האישית  לצמיחה  הנוגעים  ובהבטים 
אקדמי אשר פניו לעבר המאה ה–21 צריך לקחת בחשבון גם את קידום התחום הרגשי-

כישורים  ושל  אישיים  כישורים  של  ולפיתוח  להקנייה  ולהתייחס  התלמידים,  של  חברתי 
בין-אישיים. 
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 |  3.2
אתגרי מערכת החינוך בהכנת התלמידים אל 

המאה ה–21

 3.2.1  |  היעדר הכנה מתאימה אל אתגרי העתיד

ברחבי  שונות  לאומיות  בתוכניות  ביטוי  לידי  שבאה  כפי  חינוך  מנגנוני  של  עיקרית  מטרה 
העולם היא להכין את התלמידים אל חייהם הבוגרים. יש לזכור, כי מערכות החינוך אשר 
19, נוסדו במטרה לספק כוח אדם מיומן לתעשייה ההולכת ומתפתחת   – נוצרו במאה ה 
התלמידים  את  להכין  מנת  על  לכך,  בהתאם  הראשונה.  התעשייתית  המהפיכה  בעקבות 
אל העבודה במפעלים שונים, השולחנות בכיתות סודרו בשורות ישרות כשהילדים יושבים 
מוסדות  בתוך  ההתנהגות  נורמות  השיעור.  בזמן  ממקומם  קמים  ואינם  מסודרת  בצורה 
הלימוד כללו ישיבה שקטה לאורך השיעור, הרמת יד לצורך קבלת רשות דיבור, שינון חומר 
טיב  על  הצביעו  אשר  ציונים,  על  ותחרות  הלמידה  בסיום  מבחן  המורה,  אצל  המצוי  וידע 

היכולות של הילד/ה ביחס לאחרים.72

בכל  כמעט  העבודה המתועש,  שוק  אל  הילדים  התאמת  של  זו  עולם  מתפישת  כתוצאה 
הנתפשים  הנושאים  סיפרית  הבית  הפירמידה  בקודקוד  נמצאים  בעולם  חינוך  מערכת 
כשימושיים ביותר לצרכי השוק: חשיבות רבה מוקדשת למתמטיקה ולשפות, בדרגה נמוכה 
יותר נמצאים המקצועות ההומאניים, ואילו בתחתית הפירמידה נמצאות האומנויות השונות, 

אשר מפתחות את החלקים היצירתיים.73

במובנים רבים, מערכת החינוך הקיימת בישראל עדיין מתפקדת באותה מתכונת בה תיפקדו 
אלה  הידע, הם  נתפשים כמחזיקי  עדיין  רוב, המורים  פי  על  ה-19:  חינוך במאה  מערכות 
המעבירים ומקנים את החומר המצוי בידיהם אל התלמידים ובסופו של דבר הם המעריכים 
את התלמידים על היכולת להפגין את הידע שרכשו באמצעות מבחן מסכם. אין משמעות 
הדבר שמערכת החינוך לא עברה כל שינוי משמעותי במהלך שנות קיומה. אולם השינויים 
שעברה המערכת לאורך השנים היו מסדר ראשון בלבד, כלומר שינויים הנערכים במסגרת 
הערכים, האינטרסים, ההנחות והנורמות המקובלות. על אף ששינויים מסדר ראשון יכולים 
להיות נרחבים ולהשפיע על מספר גדול של אנשים, הרי שאין בהם פריצת דרך משמעותית, 
הם  אילו  שינויים  אינה משתנה.  עצמה  שהיא  נתונה,  בתוך מערכת  שהם מתרחשים  כיוון 

רובינסון, קן. "איך בתי הספר הורסים יצירתיות", הרצאת TED במתאריך 13.11.2013.  72
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בבחינת תיקונים פנימיים שוטפים, משום שיש המשכיות ברורה בין מה שהיה לפני השינוי 
בגרעין,  לתמורות  זאת, שינויים מסדר שני מתייחסים  ובין מה שמתרחש לאחריו. לעומת 
ביסודות או בפרדיגמות ומשקפים ערעור של אושיות התפישה, הערכים והיעדים. על אף 
שהם משמרים את הזהות העצמית, הרי שהם פורצים דרך חדשה ומשנים מן היסוד את 
המערכת עצמה.74 קשה לומר, כי שינויים מסוג כזה התרחשו במערכת החינוך הישראלית. 

יש לציין, כי ישראל אינה ייחודית בנושא. תפישה בסיסית זו של ימי המהפיכה התעשייתית 
הראשונה נשארה על כנה עד היום במקומות רבים בעולם: במדינות רבות עוסקות מערכות 
החינוך בהקניית ידע באופן מסורתי. על אף שהן נוגעות באופן חלקי באוריינות דיגיטלית 
הלימוד  תכניות  בליבת  עומדות  אינן  ה–21  המאה  מיומנויות  ששאר  הרי  וטכנולוגית, 

המסורתיות שלהן.75

גופי הידע הנלמדים בבתי הספר  ניתן להגיע כמעט אל כל  ימינו, בה  אולם במציאות של 
הולכת  שינון  באמצעות  הידע  הקניית  של  שחשיבותה  הרי  באינטרנט,  חיפוש  באמצעות 
ומצטמצמת, ומאידך גובר הצורך בפיתוח כלים להבנה עמוקה של אותו הידע ולשימוש בו. 
כיום יותר מבעבר, הקנייה של גופי ידע צריכה לשרת את הבנת המציאות, בניית תפישת 
לנתח  יכולתם  את  גם  כמו  התלמידים,  של  הביקורתית  והחשיבה  הערכים  בניית  העולם, 
מידע ולהסיק מסקנות. לאור זאת, מומחים רבים לחינוך ברחבי העולם מתריעים בשנים 
האחרונות על הצורך הדחוף בשינוי במערכות החינוך ובהתאמתן למאה ה–21. כך, למשל, 
דאגה  מביע  בעולם,76  החינוך  חוקרי  מבכירי  לאחד  נחשב  אשר  פולן,  מייקל  פרופסור 
מחוסר הרלוונטיות של מערכות חינוך הפועלות בשיטה הישנה המבוססת על שינון, וטוען 
משתנה  שהעולם  העובדה  כי  מציין,  פולן  המחיר.  את  לשלם  עלולים  שלהן  שהתלמידים 
במהירות מובילה לכך שתלמידים שיסיימו את בתי הספר יפגשו מציאות מורכבת וקשה. 
הוא מבהיר, כי גם תלמידים המצליחים בלימודים אינם רוכשים את הכישורים המתאימים 

לחיים בעת הזאת.77

בו  פיזה,  ניתן להתבונן בתוצאות מבחן  זה  בנושא  ישראל  על מנת להבין את מקומה של 
נקטו  אסטרטגיות  באילו  בדק  המבחן  במתמטיקה.  בעיות  לפיתרון  אסטרטגיות  נבחנו 
מניתוח המבחן עלה, כי התלמידים הישראלים  התלמידים ומה היה היקף השימוש בהן.78 
נוטים להתבסס על אסטרטגיות מסורתיות מבוססות שינון, ולא על אסטרטגיות המבוססות 
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 ,OECD–על ניתוח רכיבי הבעיה.79 פרופסור אנדריאס שלייכר, הממונה על תחום החינוך ב
וחוקר את דרכי ההוראה בה קרוב לעשרים  אשר עוקב אחר מערכת החינוך הישראלית 
שנה, מציין כי בישראל קיימים לימודים רבים מדי המבוססים על שינון, וכי המורים חוזרים 
על המידע שהם נדרשים להעביר ואילו הילדים נאלצים לשנן ולזכור אותו בעל פה. בריאיון 
שנתן בעת ביקור בארץ הבהיר שלייכר: “זה לא עובד ככה יותר, משום שבעולם המודרני לא 
מתגמלים אותך על מה שאתה יודע, אלא על מה שאתה יכול לעשות עם הידע שצברת”.80 
שלייכר מציין, כי כיום החלק החשוב הוא עצם לימוד החשיבה, כלומר - לא רק איך לחשב 

נוסחאות, אלא גם איך לחשוב כמו מתמטיקאי.81

כל  לאורך  התעסוקה.  לשוק  ההכנה  על  גם  וישירות  ברורות  השלכות  צפויות  זה  לנושא 
המאה ה - 20 הלכו והתרבו המשרות הדורשות ביצוע פעולות שאינן חזרתיות. בד בבד, את 
המשרות הדורשות פעולות חזרתיות החלו למלא מכונות. משרות אלו הפכו לא רלוונטיות 
לבני אדם, או שמי שעסקו בהן היו צריכים להתאים את עצמם לסביבה הטכנולוגית החדשה 

ולפתח מערכת כישורים שונה.82

שמערכת  העובדה  ה–21,  המאה  במהלך  להתעצם  צפויה  זו  שמגמה  העובדה  לאור 
מכינה  שהמערכת  לכך,  מובילה  ובשינונו  ידע  בהקניית  רבים  משאבים  משקיעה  החינוך 
את התלמידים אל מקצועות שנוחים מאד להחלפה באמצעות טכנולוגיה ואוטומציה. זאת 

להשיג  יוכלו  מלאכותית  ובינה  טכנולוגיים  אמצעים  בו  עתיד  אל  מתקדם  שהעולם  משום 
ואשר  אותם קל ללמד  כיום, התחומים  חיים  אנו  בו  קושי. בעולם  ללא  ידע  גופי  אל  גישה 
קל לבחון עליהם הם גם התחומים שאותם קל ביותר להפוך לדיגיטליים ואוטומטיים. לצד 
מערכת החינוך הישראלית אינה מקצה מספיק משאבים לפיתוח מיומנויות וכישורים  זאת, 
יידרשו למקצועות העתיד. מכאן, שהיא אינה מכינה את תלמידיה אל שוק העבודה  אשר 

העתידי. לפיכך ניתן לטעון, כי מערכת החינוך בישראל משקיעה לא מעט משאבים בלימוד 
של דברים אותם התלמידים לא יצטרכו בעתיד, ואינה עוסקת די הצורך בפיתוח מיומנויות 

וכישורים להם יזדקקו התלמידים כאשר יסיימו את חוק לימודיהם.

יותר  קשה  הופך  שהדבר  הרי  מכך,  כתוצאה  להיווצר  הצפויות  העתידיות  לבעיות  בנוסף 
אלה  והן  בלימודיהם  ונכשלים  המתקשים  כאלה  הן  רבים,  תלמידים  ילדים.  עבור  ויותר 
שעבורם הלימודים אינם מאתגרים ולכן משעממים, חווים חוויית ניתוק בתוך בית הספר. 
מחקרים מצאו, שכ-75% מהתלמידים אינם מוצאים עניין בבתי הספר ואינם חושבים שהם 
רלוונטיים לחייהם בהווה או בעתיד. גם בישראל, מרבית התלמידים בגיל חטיבת הביניים 

איזנברג, אלי ועומר זלבנסקי אדן, התאמת מערכת החינוך למאה ה–21. המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2019.  79
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רלוונטי לחייהם מחוץ למוסד הלימודים.83  כי הנעשה בבית הספר  אינם חושבים  והתיכון 
שתכלית  מהעובדה,  נובעת  הספר  בבתי  משתעממים  שתלמידים  העובדה  פולן,  לטענת 
האמיתיים.84 בחיים  התלמידים  לצרכי  תכניה  את  מתאימה  ואינה  מיושנת  הספר   בתי 

 

 3.2.2  |  מבנה מערכתי המקשה על יישום רפורמות
הישראלית.  החינוך  למערכת  זר  ואינו  חדש  אינו  ה–21  המאה  מיומנויות  הטמעת  נושא 
ישראל  את  יצעידו  אשר  רפורמות,  לבצע  ניסיונות  מעט  לא  נערכו  האחרונים  בעשורים 
בכיוונים הללו. רפורמה ראשונה ברוח הדברים נערכה כבר בשנת 1970 והתייחסה בעיקר 
ללימודי הביולוגיה. יש הטוענים, כי היתה זו הרפורמה היחידה בנושא אשר הצליחה להשיג 
את המטרות שהציבה לעצמה ויצרה שינוי מערכתי הממשיך להתקיים עד היום – הן באופן 
הוראת הביולוגיה והן בתהליכי ההערכה של המקצוע.85 מאז הרפורמה בלימודי הביולוגיה 
נכתבו דוחות שונים בנושא, הוקמו ועדות ונערכו ניסיונות לבצע רפורמות פדגוגיות נוספות 
2021 התפרסם דוח  3(, אולם קשה לומר כי הנושא מתקדם בהצלחה רבה. במרץ  )איור 
מבקר המדינה, אשר התייחס אל הרפורמה האחרונה בתחום והראה, כי היא למעשה נכשלה 
המדיניות  שמסמכי  אף  על  כי  מצא,  המבקר  דוח  במסגרתה.  שהוצבו  המטרות  בהשגת 
השונים של משרד החינוך מהשנים האחרונות עוסקים בלא פחות מ-57 מיומנויות וכישורים 
שונים, הרי שמשרד החינוך לא קבע את רשימת הכישורים הנחוצים לתלמידים. כמו כן קבע 
הדוח, כי משרד החינוך לא גיבש עד כה תוכנית להטמעת מיומנויות וכישורים, לא הכין את 
השטח לכך ולא הכשיר את המורים לקראת המהלך. נציין, כי בתקופה האחרונה התגבשה 
בין אגפי משרד החינוך הסכמה למעבר ללמידה על סמך כישורים ומיומנויות ואף נקבעו 13 

כישורים שונים, אולם שר החינוך היוצא יואב גלנט גנז את התוכנית.86
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רפורמה
בלימודי הביולוגיה

)1970(

״מחר 98״ 
)1992(

ועדת
בן-פרץ
)1994(

חוזר מנכ״ל 
מס׳ 20
)1995(

דוח דברת
)2005(

תוכנית התיקשוב הלאומית 
- התאמת מערכת החינוך 

למאה ה-21
)2009-2013(

למידה 
משמעותית

)2015(

״אופק
פדגוגי״

)2006-2009(

תקופת
ה״חזרה לבסיס״

)2000-2005(

איור 3  |  רפורמות לקידום פדגוגיות חדשניות לאורך השנים

אחת הסיבות לכישלון הרפורמות השונות היא העובדה, שרבות מהן נעצרו בשלב ההצהרתי. 
על פי ניתוח שערכו חוקרי חינוך ישראלים בהתייחס לרפורמות השונות במערכת החינוך 
בישראל, נמצא כי קיים פער גדול בין הרמה הדקלרטיבית באשר לפדגוגיה חדשנית לבין 
נועדו להשיג  כי הרפורמות  בין מה שהוצהר  הרמה הביצועית. במילים אחרות, קיים פער 
בין הרמה הדקלרטיבית לרמה  זו של פערים  והיישום שלהן בפועל. תופעה  לבין הביצוע 
הביצועית הינה תופעה עולמית ואינה מייחדת רק את ישראל, אולם בישראל ניתן להצביע 
באמצעות  זאת  להדגים  ניתן  הרפורמה.  ביישום  הקושי  לבין  המערכת  מבנה  בין  קשר  על 

הדוגמאות הבאות:

“התאמת  היתה  שכותרתה  הרפורמה,   –  )2009-2013( הלאומית  התיקשוב  תוכנית 
מערכת החינוך למאה ה–21”, נועדה לקדם את כישורי הלמידה הדגיטלית של התלמידים 
ואת שליטתם בטכנולוגיות מידע ותקשורת, כמו גם לשפר את הישגיהם במבחני המיצ”ב 
ובמבחנים בין לאומיים כדוגמת PISA ו-TIMSS. לצורך כך נערכו שינויים נרחבים בתוכנית 
למידה  תכני  פותחו  בנוסף,  האמורים.  למבחנים  אותה  להתאים  נועדו  אשר  הלימודים, 
הנכללים  למקצועות  נוספים  משאבים  והוקצו  ארציות  בחינות  נערכו  למבחנים,  כהכנה 
היתר,  בין  היו,  הרפורמה  של  המוצהרות  שמטרותיה  למרות  אך  לאומיים.  הבין  במבחנים 
למידת עומק, למידה לצורך הבנה, חשיבה מסדר גבוה, חשיבה ביקורתית, פיתוח כישורי 
נראו  הדברים  שבפועל  הרי  מטא-קוגניטיבית,  וחשיבה  יצירתית  חשיבה  בעיות,  פיתרון 
ריכוזי  באופן  ובוצעה  החינוך  משרד  של  המערכתי  המבנה  על  נשענה  הרפורמה  אחרת. 
מנהלי  כלפי  מפקחים  של  ומתישה  מתמידה  ובקרה  גדול  לחץ  הפעלת  תוך  מלמעלה, 
בתי הספר באשר למה שלימדו ובאשר לתוצאות המבחנים. הלחץ הכבד על בתי הספר 
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לכסות את כל תוכנית הלימודים הוביל להפחתה באוטונומיה של המורים, לעלייה בכמות 
ללימוד  זמן  פחות  ולהקדשת  עבודה(  קבוצות  )ללא  המרכז  הם  המורים  בהם  השיעורים 
כישורים כגון חשיבה מסדר גבוה. בנוסף יש לציין, כי בעוד שהצד הטכני של הרפורמה היה 
התוצאה  פורט.  לא  חדשנית  בפדגוגיה  העוסק  שהצד  הרי  המלווה,  במסמך  מאד  מפורט 
היתה רפורמה תובענית עבור מנהלי/ות בתי הספר מבחינת חדשנות טכנולוגית, רפורמה 
אשר לא הותירה זמן ואנרגיה לטיפול הולם בפדגוגיה החדשנית הנדרשת לשם שינוי עמוק 
כי  הראה,  בישראל  מורים  מ-1000  למעלה  בקרב   2014 בשנת  שנערך  מחקר  בלמידה.87 
חרף  נמוך:  פדגוגי  לשימוש  גם  אולם  גבוהה לטכנולוגיה,  לנגישות  הובילה  אכן  הרפורמה 
העובדה שמרבית המורים הגבירו את השימוש בטכנולוגיה בכיתות, הרי שהם השתמשו בה 
בעיקר כדי לתמוך במתודות מסורתיות וכתוספת או המחשה להוראה-למידה קיימת. רובם 

המכריע לא יישם שינוי עמוק המוביל מהוראה מסורתית אל הוראה-למידה מתקדמת.88

ביקשה  הלאומית,  התיקשוב  תוכנית  לפני  ספורות  שנים   –  )2006-2009( פדגוגי  אופק 
עם  המתכתבים  שינויים  הישראלית  החינוך  מערכת  אל  להכניס  פדגוגי”  “אופק  רפורמת 
מיומנויות המאה ה–21. כך, למשל, ביקשו מתכנני הרפורמה לסלול את הדרך אל כישורי 
חשיבה מסדר גבוה )Higher Order Thinking - HOT(. תהליכי היישום התייחסו אל שלושה 
הדרך  הזה,  במקרה  גם  אולם  והערכה.  מקצועית  התפתחות  הלימודים,  תוכנית  מימדים: 
ועל  ליישום המדיניות נשענה על התשתית האירגונית הארצית של המפמ”רים  העיקרית 
המבנה האירגוני, שבו משרד החינוך שולט באופן ריכוזי מאד בתוכנית הלימודים. מי שמונה 
על יישום הרפורמה היו המפקחים המרכזיים על תחומי הלימוד, ולא הורחב המקום לשיקול 
יישומית  תוכנית  שנכתבה  אף  על  הרפורמה.  במסגרת  הספר  בתי  מנהלי/ות  של  הדעת 
מפורטת - הן ברמה הפדגוגית והן ברמה המבנית, הרי שהרפורמה הסתכמה בסופו של 

דבר בשינויים צנועים בלבד בתוך המערכת.

בישראל.  היווה אבן דרך בעיצוב מדיניות החינוך  ועדת דברת  דוח   –   )2005( דברת  דוח 
בכל הנוגע למיומנויות המאה ה–21, הרי שברמה ההצהרתית הדוח מתייחס לנושא ומגדיר 
מטרות לעיצוב בוגר יצירתי בעל חשיבה עצמאית. מטרה זו אמורה היתה להיות מקושרת 
עם אוטונומיה בית ספרית בכל הקשור לפדגוגיה, לאדמיניסטרציה ולתקציב, תוך הכללת 
אלמנטים של שקיפות ותחרותיות. בהתאם, הדוח מתאר בפרוטרוט את האחריות שתוטל 
על מנהלי/ות בתי הספר מבחינה ניהולית. אולם פרט להנחיה למנהלים/ות לעודד מורים/
הביצועי  לצד  ועיקר  כלל  מתייחס  אינו  שהדוח  הרי  והנחייה,  למידה  משאבי  לפתח  ות 
והפדגוגי של הדברים. במילים אחרות, בחלק העוסק בהמלצות קיבלו כישורי המאה ה – 21 
מקום נרחב בתוך הדוח, אולם בחלק הנוגע ליישום לא נכללו המלצות הנוגעות לנושא ולא 
הוצגה תוכנית פעולה לקידום המטרות הפדגוגיות. רוב המסקנות העולות מן הדוח בהקשר 
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זה – הן המבניות והן הפדגוגיות – לא יושמו.89

אל  הועברו  מהרפורמות  אחת  בכל  יושמו  לא  אשר  משמעותיים  אלמנטים  כי  לציין,  יש 
הרפורמות הבאות בתור, ולכן קיימת בכל זאת תנועה בתוך המערכת לכיוון מיומנויות המאה 
ה-21. יחד עם זאת, מדובר בצעדים קטנים מאד לעבר פדגוגיה חדשנית, שינויים אותם ניתן 
לתאר במונחים של אבולוציה ולא של רבולוציה. זאת בעוד הצורך בהקניית מיומנויות אלה 

הולך וגובר, ומן הראוי כי הן יגיעו אל התלמידים מהר הרבה יותר.90

מלבד ריכוזיות גבוהה של משרד החינוך, קיים רובד נוסף הקשור למבנה המערכת אשר 
יתר,  ממורכבות  סובל  החינוך  משרד  האמור:  מהסוג  רפורמות  של  יישומן  על  מקשה 
חופפות  שאינן  מטרות  אחת  ובעונה  בעת  מקדמות  שלעיתים  רבות  ביחידות  המתבטאת 
ואפילו סותרות. לאורך השנים הוקמו במשרד יחידות חדשות שתכליתן לקדם את השינויים 
הנדרשים, אולם יחידות אלו פעלו במקביל ליחידות שכבר היו קיימות לפניהן. לכן, במשרד 
לתמורות  החינוך  מערכת  בהתאמת  בנפרד  אחת  כל  העוסקות  יחידות  כמה  יש  החינוך 
הזמן: המזכירות הפדגוגית; המינהל הפדגוגי; המינהל לתקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע; 
המדען הראשי של משרד החינוך; אגף בכיר לתכנון ואסטרטגיה; ראמ”ה — הרשות הארצית 
למדידה והערכה בחינוך; סמנכ”ל ניהול ההון האנושי; סמנכ”לית כוח אדם בהוראה; מינהל 
ציבוריות,  מערכות  ובייחוד  גדולים,  ארגונים  ראשה.91  אבני  למנכ”ל  משנה  הוראה;  עובדי 
מתקשים לקדם פעולות ארגון הכרוכות בסגירה, צמצום או איחוד של יחידות. יתר על כן, 
יחידות נבדלות נוטות להתפתח בקצב שונה ולכן מתקשות להסתנכרן זו עם זו וליצור סדר 

יום אחיד ומשותף.92 בעיה זו מאפיינת גם את משרד החינוך הישראלי. 

על מנת  לבצע רפורמה אפקטיבית, נדרשת עבודה מסונכרנת של כל היחידות הללו, אולם 
הדבר אינו פשוט כלל ועיקר. מורכבות היתר של מבנה משרד החינוך ושל המערכת המלווה 
אותו מקשה על יישום רפורמות הדורשות שיתוף פעולה בין מספר רב של גופים ובעלי עניין. 
הקושי לקדם מדיניות במערכת בעלת מבנה כה סבוך נידון גם בדוח מבקר המדינה לשנת 
2018, אשר בחן את יישום רפורמת הלמידה המשמעותית. בדוח נכתב, כי יישום הרפורמה 

לקה בחסר משום שלא היה די שיתוף פעולה בין יחידות במשרד החינוך.93

עצמה  את  להתאים  מתקשה  אשר  ומגושמת,  מיושנת  חינוך  מערכת  כי  לזכור,  חשוב 
לתמורות הזמן, צפויה לפגוע בטווח הארוך בשגשוג המדינה, שכן בוגריה יתקשו להשתלב 

בעולם שמחוץ לכותלי בית הספר.
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 |  3.3
מיומנויות המאה ה–21

פרופסור  ה–21.  המאה  מיומנויות  מהן  לשאלה  משמעית  וחד  אחת  תשובה  למצוא  קשה 
אנדראס שלייכר, מנהל תחום החינוך ב-OECD ואיש החינוך הבכיר ביותר בעולם, הבהיר 
את  להכין  “עלינו  באומרו:  הנוכחית  למאה  המתאימים  התכנים  בגיבוש  הרב  הקושי  את 
הילדים לקראת עבודות שעדיין לא קיימות, לקראת טכנולוגיות שעדיין לא הומצאו ובעיות 

שאנחנו עדיין לא יודעים שיצוצו”.94

ואכן, ילדים הנכנסים היום לכיתה א’ עתידים לצאת לפנסיה בשנות ה–80 של המאה ה–21. 
איש אינו יודע כיצד ייראה העולם אז. למען האמת, קשה אף לחזות כיצד הוא ייראה בעוד 5 
או 10 שנים. על כן, קשה לקבוע איזה תכנים יש ללמד על מנת להכין ילדים לעולם שאליו 
תכנים  על  לדבר  שבמקום  נראה  שכך,  כיוון  הספר.  בבתי  לימודיהם  את  כשיסיימו  ייצאו 
מתאימים, כדאי יותר לדבר על פיתוח של כישורים ומיומנויות, אשר יסייעו להם להתמודד 

עם העולם המשתנה בקצב מהיר.

גופים רבים ושונים ניסו להגדיר מהם הכישורים המתאימים ביותר למטרה זו. בהתאם, ניתן 
למצוא רשימות רבות ומגוונות של כישורים שהוגדרו על ידי אירגונים שונים, ולעיתים משנים 
האירגונים את רשימותיהם במהלך הזמן. אולם על אף השוני, קיימים כמה וכמה כישורים 
ניתן  והמיומנויות הללו  ומיומנויות המוזכרות כמעט בכל המקומות. את הכישורים  נפוצים 
אישיים  בין  כישורים   95,ICT כישורי  קוגניטיביות,  מיומנויות  מפתח:  קבוצות  לארבע  לחלק 

וכישורים אישיים.

נציין, כי רפורמות העבר בישראל התמקדו בעיקר בשתי הקבוצות הראשונות, היינו בתחום 
הקוגניטיבי ובהקניית כישורי עבודה עם מחשב. ראוי גם לציין, כי בעקבות משבר הקורונה 
שפקד את העולם בתחילת שנת 2020, ירד הדגש על למידה קוגניטיבית במערכות חינוך 

רבות בעולם, בעוד הדגש על כישורים חברתיים ורגשיים גדל.96

במסגרת מסמך זה, גיבשנו הצעה לרשימת מיומנויות המתבססת על אינטגרציית מקורות, 
המדינה  מבקר  ודוח  העולמי  הבנק   ,OECD-ה אירגון  העולמי,  הכלכלי  הפורום  בכללם 
קן  פרופסור  בכללם  לחינוך,  בינלאומיים  מומחים  של  עבודותיהם  על  גם  כמו  בישראל, 

Schleicher, Andreas. OECD Education Directorate, The case for 21st-century learning. OECD site.  94
https://www.oecd.org/general/thecasefor21st-centurylearning.htm

ICT – Information & Communication Technologies.  95

כלכליסט,  אחרון".  פתרון  להיות  צריכה  החינוך  מערכת  "סגירת   :OECD–ב החינוך  מחלקת  מנהל  אילן,  שחר   96
.16.7.2020

https://www.oecd.org/general/thecasefor21st-centurylearning.htm
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רובינסון ופרופסור מייקל פולן. את הרשימה חילקנו לקבוצות מפתח )איור 4(:

מיומנויות קוגניטיביות
למידה לאורך החיים )LLL( וכישורי למידה   -

עצמית

למידת עומק  -

חשיבה ביקורתית ויכולת פיתרון בעיות  -

כישורים אישיים
גמישות מחשבתית  -

יצירתיות  -

ITC כישורי
אוריינות טכנולוגית ודיגיטלית  -

כישורים בין אישיים
שיתוף פעולה ועבודת צוות  -

מדעות בין תרבותית, כשירות גלובלית   -
והכלת השונה

איור 4  |  מיומנויות בולטות בחלוקה לקבוצות מפתח

 למידה לאורך החיים )LLL(97 וכישורי למידה עצמית

לשנים  עד  החיים.  לאורך  הלמידה  הוא  המקורות  בכל  ביותר  המדוברים  הכישורים  אחד 
האחרונות ניכרה חשיבות רבה לתואר או למקצוע אותו רכש אדם, כמו גם למוסד הלימודים 
לימודי ההכשרה,  או בתום  כיוון שלאחר הלימודים לתואר  זאת  קיבל את התעודה.  ממנו 
מבלי  רבות  פעמים  המקצועיים,  חייהם  אורך  לכל  דבקו  בו  במקצוע  לעבוד  אנשים  החלו 
להחליף כלל מקום עבודה. אלא שעולם התעסוקה משתנה במהירות, ונראה כי אנו צועדים 
לקראת עתיד הצופן בחובו שינויים בעצימות גבוהה עוד יותר. לכן, כיום כבר פחות חשוב 
מה למד אדם בעבר, הואיל ורבים מהתכנים בהם התמקד בעת לימודיו עלולים להפוך לא 
רלוונטיים בעתיד. במציאות כזאת, מה שהופך לחשוב ומרכזי הוא עצם יכולת הלמידה, כיוון 
שאדם המסוגל להמשיך וללמוד יוכל להתאים את עצמו אל השינוי הבא. אל היכולת של 
כגון  נגזרים ממנה,  או  נוספים המרכיבים אותה  כישורים  למידה לאורך החיים מתחברים 
ויכולת  בעיות  פיתרון  יכולת  ביקורתית,  חשיבה  פנימית,  מוטיבציה  זמן,  ניהול  עצמי,  ניהול 

ניהול מידע.

היכולת  כגון  מיומנויות  של  מקיומן  נגזרים  החיים  לאורך  ולמידה  עצמית  למידה  כישורי 

LLL – Life Long Learning  97
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המשמעות  חדשות.  לימוד  אסטרטגיות  ליישם  והיכולת  רלוונטיים  תכנים  ולברור  לחפש 
ידע  ופיתוח מיומנויות ללמידה עצמית הינה בפיתוח המוטיבציה להשלים לבד  של עידוד 
היכולת ללמידה עצמית מחזקת  כלים ללמידה עצמית אפקטיבית.  רלוונטי, לצד הקניית 
עמידות וחוסן נפשי להתמודדות עם אתגרים ומורכבויות, אשר יהפכו להיות חלק אינטגרלי 

משוק העבודה העתידי.

 למידת עומק
נושא מסויים על  ועוסקת בהוראת  על פי רוב, מערכת החינוך בוחרת את תחומי הלימוד 
פי הידע שהושג עד כה באותו נושא. התלמידים מקשיבים למורה וקוראים בספר הלימוד 

שלהם את הפרקים הרלוונטיים, משננים, נבחנים ועוברים לנושא הבא. 

על  העולם  ברחבי  מדיניות  וקובעי  חינוך  אירגוני  חינוך,  חוקרי  מדברים  האחרונות  בשנים 
“למידת עומק”, למידה המדגימה תהליך שונה מתהליך הלמידה המסורתי שתואר לעיל, 
ויש הגורסים כי היא המרכיב החשוב ביותר בכישורי המאה ה–21. מדובר בתהליך, אשר 
זאת  וליישם  מסויימת  בסיטואציה  שלמד  מה  את  להעביר  יכולת  רוכש  אדם  באמצעותו 
בסיטואציה אחרת, חדשה. יש לציין, כי מדובר במיומנות של לומד אשר כבר יודע ומכיר את 
הידיעות הנחוצות לשם העמקה והעברה, ולכן אין כאן ויתור על רכישה של גופי ידע. למידת 
עומק הינה שכבה מתקדמת של הוראה ולמידה, והיא מתאפשרת לאחר שהלומדים פיתחו 
ידע סדור הניתן לשליפה מהירה. באמצעות למידת עומק, הכרוכה במקרים רבים בלמידה 
בצוותא ובאינטראקציה עם אנשים נוספים, הלומדים מפתחים מומחיות בתחום ידע מסויים 
או באופן ביצוע כלשהו. התוצר של למידת עומק הוא ידע הניתן להעברה, כולל ידע תוכן 
בתחום מסויים. בעוד שסוגי למידה אחרים עשויים לאפשר ללומדים לזכור עובדות, מושגים 
או הליכים, הרי שלמידת עומק מאפשרת להם להשתמש במה שלמדו כדי לפתור בעיות 

חדשות.98

 חשיבה ביקורתית ופתרון בעיות מורכבות
חשיבה ביקורתית מתבטאת בשימוש בכישורים ובאסטרטגיות, המגדילים את ההסתברות 
ומוכוונת  שיטתית  בחשיבה  בשימוש  ביטוי  לידי  באה  כזו  חשיבה  רצויה.  תוצאה  לקבלת 
מטרה. לפיכך, חשיבה ביקורתית קשורה גם ביכולת פתרון בעיות, בגיבוש מסקנות ובחישוב 
הסתברויות.99 מיומנויות אלה של חשיבה ביקורתית ושל פיתרון בעיות מורכבות נדרשות 

במיוחד בסביבה של אי ודאות.

  Education for Life and Work: Developing Transferable Knowledge and Skills in the 21st Century (2012)  98
 National Research Council; Division of Behavioral and Social Sciences and Education; Board on Testing
 and Assessment; Board on Science Education; Committee on Defining Deeper Learning and 21st Century
Skills; James W. Pellegrino and Margaret L. Hilton, Editors.

  Halpern, Diane F. “Teaching for Critical Thinking: Helping College Students Develop the Skills and  99
Dispositions of a Critical Thinker.” New Directions for Teaching and Learning, 1999 (80): 69–74.

https://www.nap.edu/read/13398
https://www.nap.edu/read/13398
https://www.nap.edu/author/BOTA
https://www.nap.edu/author/DBASSE
https://www.nap.edu/author/BOTA
https://www.nap.edu/author/BOTA
https://www.nap.edu/author/BOSE
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חשיבה ביקורתית מתבטאת ביכולות קוגניטיביות, אשר נדרשות לניתוח שיטתי של טענות 
וגישות במטרה לעמוד על מידת תקפותן. חשיבה מסוג זה דורשת גם גישה ספקנית ונכונות 
להקדיש משאבים כדי לבחון את הטענות והגישות המוצגות ואת הנחות היסוד שבבסיסן, 

וכדי להתעמק בפרטים ובראיות הקשורות בהן.100

 שיתוף פעולה ועבודת צוות
בשיתופי  הצורך  נוספים.  אנשים  עם  פעולה  לשתף  היכולת  הינה  נוספת  מפתח  מיומנות 
ולהתרחב.  ללכת  צפויה  הזו  והמגמה  תחומים,  מעט  בלא  כיום  כבר  כמובן  קיים  פעולה 
הפעולה  שיתוף  מידע,  טכנולוגיות  של  לאומית  בין  ותפוצה  גלובליזציה  תהליכי  בעקבות 
הבין לאומי הולך ונעשה נפוץ יותר ולעיתים אף הכרחי. אנו צועדים לקראת שוק תעסוקה 
שידרוש שיתופי פעולה בלתי פוסקים, הן בין אנשים היושבים באותו חדר ועובדים באותו 
מקום עבודה, הן ברמה האזורית, הארצית ואפילו ברמה הגלובאלית. במגזרים רבים במשק, 
ובכלל זה המגזר העסקי, החברתי והציבורי, קיימת הבנה מתרחבת שישנם יתרונות רבים 
לשיתופי פעולה על פני תחרות. אי לכך, מדובר במיומנות הצוברת תאוצה ונחיצותה עולה 
מיום ליום. במציאות כזו, ישנה חשיבות רבה ליכולתו של הפרט לעבוד בצוות תוך שיתוף 
פעולה ושותפות על מנת להתמודד עם מטלות ומשימות מורכבות, כמו גם ליכולת להתמיד 
בעבודת צוות גם כשעולים קשיים. עבודה קבוצתית יעילה מחייבת יכולות חברתיות לצד 
יכולות קוגניטיביות, כגון ניהול פרויקטים וחלוקה יעילה של משימות. בנוסף, לאור מגמות 
אלה, ברורה חשיבותה של הדרישה למודעות תרבותית ולהבנת האופנים בהם ראוי לתקשר 

עם אנשים ממדינות ומתרבויות אחרות.101

 מודעות בין תרבותית, כשירות גלובלית והכלת השונה
על רקע תהליכי הגלובליזציה והתפוצה הבין-לאומית של טכנולוגיות מידע אשר מגבירים 
את שיתופי הפעולה הבין-לאומיים, נדרשת מודעות בין תרבותית והבנה של מגוון הערכים 
נרחב  לידע  יידרשו  העתיד  אזרחי  שונות.  מתרבויות  אנשים  בין  הקיימת  הגדולה  והשונות 
אנשים  עם  גבוהים  תקשורת  ולכישורי  האנגלית,  בשפה  גבוהה  שליטה  בייחוד   - בשפות 
יכולת  לאמפטיה,  היכולת  כגון  מיומנויות  פיתוח  יחייב  הדבר  אחרות.  ומתרבויות  ממדינות 
בזהותו.  השונים  ולמרכיבים  לאחר  רגישות  וכן  שונים,  ערכים  ובעלי  שונים  אנשים  קבלת 
בכל  חינוך  מערכות  על  והשפעתם  המתוארים  הגלובליים  השינויים  ולאור  זו  הבנה  לאור 
הכניס  למשל,  כך,  משמעותיים.  שינויים  פיזה  מבחני  גם  עוברים  לאחרונה  העולם,  רחבי 
אירגון ה-OECD אל מבחן פיזה האחרון מדידה של היכולות הגלובליות, קרי מדידת יכולתם 
נוסף שנמדד במבחן  גורם  וצורות חשיבה אחרות.  של התלמידים להבין תרבויות אחרות 

 Cottrell, Stella, 2011. Critical Thinking Skills, Basingstoke: Palgrave Macmillan.  100

  Yang, Junfeng, Huiju Yu, Sue-Jen Chen, and Ronghuai Huang, 2014. “Strategies for Smooth and  Effective  101
 Cross-Cultural Online Collaborative Learning,” Journal of Educational Technology and Society 17 (3):
208-221.
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האחרון היה יכולתם של התלמידים לעבוד ולשתף פעולה עם אנשים שונים מהם.102

 גמישות מחשבתית
מוכרים.  לא  מצבים  ועם  שינויים  עם  כראוי  להתמודד  היכולת  היא  מחשבתית  גמישות 
גמישות מחשבתית מאפשרת לשקול מגוון גישות לפתרון בעיה מסויימת, לבחון את המצב 
מנקודות מבט שאינן שגרתיות ולהסתגל למצבים חדשים במהירות גבוהה יחסית. מציאות 
של אי ודאות ושל שינויים תכופים דורשת יכולת הסתגלות והתאמה למצבים המשתנים, 
כמו גם יכולת התמודדות עם מצבים חדשים ומאתגרים. מנגד, חוסר גמישות מחשבתית 
עלול להפחית את מספר אפשרויות התגובה. אי לכך, גמישות מחשבתית ורגשית, כמו גם 

כושר הסתגלות מהיר, יהיו חיוניים לצורך הישרדות בעולם המחר. 

 יצירתיות 
הודות  לרוב  מתרחש  אשר  ערך,  בעלי  מקוריים  רעיונות  היווצרות  תהליך  היא  יצירתיות 
יהיו  מה  לחזות  שקשה  העובדה  דברים.  על  להתבוננות  שונות  דרכים  בין  לאינטראקציה 
התכנים והידע להם יזדקקו הילדים בעתיד, ובעקבותיה הקושי להכין אותם לקראת העולם 
אליו ייצאו עם תום לימודיהם בבתי הספר, מביאה חוקרי חינוך למסקנה שבמאה ה – 21, 
פיתוח היצירתיות בקרב ילדים חשוב כמעט כמו לימוד קרוא וכתוב.103 הנחה זו מתחזקת 
לנוכח העובדה, שגופים בין לאומיים שונים, כמו גם חוקרי חינוך ברחבי העולם, צופים כי 
תחומים קלים ללימוד ולבחינה יהפכו בעתיד לדיגיטליים וסביר שיבוצעו על ידי מחשבים. 
ייצור באופן  יהיה כל צורך בבני אדם שיפעילו פס  19, נראה שכבר לא   – בניגוד למאה ה 
קידמת  את  ותופסת  הולכת  וחדשני  יצירתי  באופן  לחשוב  היכולת  כזה,  בעולם  מונוטוני. 
רעיונות  ולהפיץ  לשכפל  המאפשר  המודרני,  שבעידן  העובדה  את  לכך  נוסיף  אם  הבמה. 
בקנה מידה גדול מאד, התשואה על יצירתיות ומקוריות הינה חסרת תקדים, הרי שמדובר 

באחד הכישורים החשובים ביותר לטיפוח.104

ככלל, ילדים לוקחים סיכונים ואינם מפחדים לטעות. מדובר ביכולת חשובה מאד, משום 
ילדים  הגיל,  שעם  אלא  מקורי.  ערך  בעל  דבר  להמציא  יתקשה  לטעות  מוכן  שאינו  שמי 
רבים מאבדים את הנכונות לנסות ולטעות. הדבר קשור, בין היתר, למערכת החינוך, אשר 
תלמידים מרגישים לא נוח לטעות בתוכה. עובדה זו מרחיקה ילדים מהיכולות היצירתיות 
שלהם. פיקאסו טען, כי כל הילדים נולדים אמנים וכי הקושי הוא להישאר אמנים גם כאשר 
גדלים. בבסיס אמירה זו עומדת הטענה, לפיה אנשים אינם גדלים להיות יצירתיים, כי אם 

להיפך – ככל שהם גדלים, הם מתרחקים מן היצירתיות הטבעית הגלומה בהם. 

102  מור, רננה. שר החינוך של ה-OECD מצהיר: נשנה את מבחני פיזה, העולם משתנה. דה-מרקר, 7.7.2021.

103  רובינסון, קן. “איך בתי הספר הורסים יצירתיות”, הרצאת TED במתאריך 13.11.2013.

 Brynjolfsson, Erik, and Andrew McAfee, 2014. The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity  104
in a Time of Brilliant Technologies, New York: W.W. Norton and Company.
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למרות זאת, במקומות רבים בעולם לימודי האמנויות נמצאים בתחתית הפירמידה מבחינת 
המפתחות  הן  שהאמנויות  אף  על  זאת  החינוך.  מערכת  בתוך  להם  המיוחסת  החשיבות 
מכך,  מזהירים  מומחים  ביותר.  והאפקטיבית  החזקה  בצורה  היצירתיות  את  והמאתגרות 
שלטווח הארוך מגמה זו תשפיע לרעה על האנושות. באשר למצבה של ישראל בתחום זה, 
פרופסור אנדראס שלייכר מבהיר, כי הפדגוגיה במערכת החינוך בישראל הינה מסורתית 
בה  ואין  התלמידים  של  האישיים  הכישורים  לפיתוח  מכוונת  אינה  היא  מאד.  וסטנדרטית 
דגש על חשיבה יצירתית ועל פתרון בעיות. הפדגוגיה הישראלית גם אינה עוסקת מספיק 
שלייכר  פרופסור  ומתמטית.  פילוסופית  חשיבה  של  בפיתוח  או  לקופסה  מחוץ  בחשיבה 
מדגיש, כי חשוב מאד להקנות לתלמידים מיומנויות של חשיבה יצירתית וביקורתית ולתת 
להם כלים לרכישת כישורים חברתיים ורגשיים.105 גם פרופסור מייקל פולן מציין, כי חשוב 
על  המבוססת  הישנה  בשיטה  לפעול  במקום  יצירתית  וחשיבה  להתנסויות  לעבור  מאד 

שינון.106

כישורי  תבדוק  אשר  בחינה  פיתוח  על   OECD–ה באירגון  עובדים  אלה  בימים  כי  לציין,  יש 
חשיבה יצירתית לצד כישורים חברתיים ורגשיים. זאת לאור העובדה, שמבחני פיזה מנסים 
להתאים את עצמם למדידת חלק מהאתגרים איתם מתמודד העולם כיום, במטרה להבין 

כיצד צריכות מערכות החינוך להכין את התלמידים להתמודדות עם העתיד.107

105  דטל, ליאור. ישראל מדינה משכילה, אבל הדור הבא שלכם כבר לא יהיה מוכן לעתיד. דה-מרקר, 1.9.2018.

https://katzr.net/4cae9c .4.6.2021 ,106  דטל, ליאור. המדינה היחידה שבה אין משרד חינוך – וזה עובד מצויין, דה מרקר

107  מור, רננה. שר החינוך של ה-OECD מצהיר: נשנה את מבחני פיזה, העולם משתנה. דה-מרקר, 7.7.2021.

https://katzr.net/4cae9c
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|  3.4
סקירה משווה

 אסטוניה
הישגי  וחדשנית.  שיוויונית  איכותית,  למערכת  נחשבת  אסטוניה  של  החינוך  מערכת 
הלשונית  האוריינות  ושיעורי  באירופה,  מהטובים  הם  לאומיים  הבין  במבחנים  התלמידים 
ניהולית,  גבוהים בהרבה מממוצע מדינות ה–OECD.108 מבחינה  והכמותית של המבוגרים 
לימודיים  יעדים  מציג  החינוך  משרד  הספר.  לבתי  רבה  אוטונומיה  עם  מבוזרת  המערכת 
כלליים לכל מקצוע לימודי ומשאיר בידי המורים את ההחלטות איזה חומר ללמד ובאיזה 

שלב.

חדשניות  מערכתיות  ותוכניות  פרויקטים  ומפתח  יוזם  האסטוני  והמחקר  החינוך  משרד 
פעולה  שיתוף  תוך  זאת  ליזמות.  החינוך  ובתחומי  הדיגיטליות  והמיומנויות  הידע  בתחומי 
הדוק עם האוניברסיטאות המובילות במדינה.109 בנוסף, בשנת 2003 הקים משרד החינוך 
בפיתוח  עוסקת  הקרן   .The INNOVE Foundation  - ממשלתית  חוץ  ופיתוח  מחקר  קרן 
וביישום של תוכניות לימודים, חומרי לימוד ומתודולוגיות הוראה ולמידה המונגשים למורים 
ומומחים  חוקרים  עובדים  בקרן  ההוראה.  לצוותי  מקצועיות  ובהכשרות  הציבור,  ולכלל 

לחינוך יחד עם מנהלים ומורים מצטיינים.110

מיוחד  פרק  מוקדש  באסטוניה  התיכוניים  הספר  לבתי  הארצית  הלימודים  בתוכנית 
למיומנויות ולכישורים של בוגר התיכון. בפרק מצויין, כי בוגר תיכון צריך לפעול בדרך אתית 
על פי ערכים ועקרונות מוסריים; להיות אחראי לבחירותיו ולהחלטותיו;  ללמוד לבד לאורך 
החיים תוך שימוש באסטרטגיות למידה שונות; להיות שחקן צוות ולתרום להשגת יעדים 
משותפים; לחשוב באופן ביקורתי ויצירתי ולדעת להסביר את הבחירות והעמדות שנקט; 
המסורות  את  ולכבד  להעריך  ולהבין,  חיוביות  לתועלות  טכנולוגית  בחדשנות  להשתמש 

התרבותיות באסטוניה ובמדינות אחרות.111

למשל,  כך,  באסטוניה.  ה–21  המאה  מיומנויות  את  לקדם  מנת  על  ננקטות  שונות  שיטות 

 OECD - School education in Estonia, 2016. OECD Reviews of School Resources: Estonia 2016.  108
https://www.oecd.org/governance/oecd-reviews-of-school-resources-estonia-2016-
9789264251731-en.htm.

  Estonian Ministry of Education and Research 1, 2020. Important activities in the 2019/2020 academic  109
year.

INNOVE 1, 2020. The Innove Foundation. https://www.innove.ee/en  110

 Estonian Ministry of Education and Research 2, 2020.  111
https://www.riigiteataja.ee/en/eli/524092014009/consolide

https://www.oecd.org/governance/oecd-reviews-of-school-resources-estonia-2016-
https://www.innove.ee/en
https://www.oecd.org/governance/oecd-reviews-of-school-resources-estonia-2016-9789264251731-en.htm.
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קורסים  ולשלב  לפתח  התיכוניים  הספר  בתי  יכולים  החובה,  מקצועות  ללימוד  בנוסף 
תוכנית  פרוייקטים.112  על  המבוססים  קורסים  כגון  ורב-תחומיים,  בין-תחומיים  בנושאים 
הלימודים במתמטיקה ממליצה לבחון צורות גאומטריות בארכיטקטורה ובטבע של מדינות 
בין  מודעות  הלומדים  אצל  לפתח  כדי  צורנית,  גיאומטריה  לימוד  בעת  שונות  ותרבויות 
תרבותית וגלובאלית. עוד מתארת התוכנית אפשרויות לאינטגרציה של לימודי מתמטיקה 
עם מקצועות לימוד אחרים, ומציעה הפניות לחומרי הוראה ולימוד, המקלים על בתי הספר 
ביישום. שילוב של הוראת מקצועות המתמטיקה, המדעים והתקשוב מאפשר לפתח בצורה 
טבעית מיומנויות של למידה לאורך החיים ופיתוח קריירה. משרד החינוך והמחקר האסטוני 
אף מדגיש את חשיבותן של פעילויות חוץ לימודיות עם מוסדות תרבות, מפעלים אזוריים 
ועמותות אזרחיות, ואת ההשתתפות בפרויקטים מחוזיים, לאומיים ובין-לאומיים כגורמים 

בחינוך ובהתנסות של תלמידי התיכון.113

כדי לעקוב אחר ביצועי מערכת החינוך, משתמש משרד החינוך והמחקר באסטוניה במגוון 
כלים. המידע על תוצאות הלמידה מתבסס על מדגם לאומי של הערכת סטנדרטים בכיתות 
האסטונית  בשפה  במתמטיקה,  לאומיות  בבחינות  התלמידים  נבחנים  י”ב  בכיתה  שונות. 
הלימוד  מקצועות  בשאר  שביצעו.  מחקר  על  חיבור  לכתוב  ונדרשים  נוספת,  זרה  ובשפה 
והמדידה באסטוניה  ידי המורים בבתי הספר. ההערכה  והמדידה על  מתבצעת ההערכה 
מבוססות הן על הערכה מעצבת של תהליך הלמידה והן על הערכה מסכמת של תוצאות 
הלמידה. הידע, המיומנויות והכישורים המצויינים בתוכניות הלימודים מוערכים על ידי זוגות 
של מורים באמצעות משוב על ההבעה בכתב ובעל פה של התלמידים בפעילויות מעשיות. 
המדריכים והמחוונים הניתנים למורים מסייעים להם הן בהערכה המסכמת והן בהערכה 

המעצבת של המשימות והעבודה המעשית שמבצעים התלמידים.114

בפרק ההערכה הפדגוגית של יישום המיומנויות מצוינות שלוש רמות חשיבה שיש לשלב 
בהערכת הישגי התלמידים:

ידע של עובדות, תהליכים ועקרונות – זכירה, הכרה, איתור מידע, חישוב, מדידה וסיווג.. 1

יישום ידע, הצגת מספר אפשרויות לפיתרון, בחירת אפשרות אחת תוך הנמקה, בניית . 2
מודלים.

דיון, ניתוח, סינתזה, הכללה, הערכה של תוצאות ופתרון בעיות לא שיגרתיות.115. 3

איזנברג, אלי ואיילת רווה. בדיקת יישום מיומנויות של המאה ה-21 המקדמות מצוינות ב-STEM במערכות חינוך   112
מתקדמות במדינות בעולם. מוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית, 2020.

  Estonian Ministry of Education and Research 4, 2020. Mathematics curriculum for upper secondary  113
schools. https://oppekava.innove.ee/gumnaasiumiharidus/matemaatika/

 INNOVE 2, 2020. https://www.innove.ee/eksamid-ja-testid/riigieksamid/  114

 INNOVE 3, 2020. Curriculum Information Portal-Gymnasium-Mathematics/Innove Foundation  115
https://oppekava.innove.ee/gumnaasiumiharidus/matemaatika/

https://oppekava.innove.ee/gumnaasiumiharidus/matemaatika/
https://www.innove.ee/eksamid-ja-testid/riigieksamid/
https://oppekava.innove.ee/gumnaasiumiharidus/matemaatika/
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של  המעצבת  ההערכה  את  ושוב  שוב  מדגישה  אסטוניה  של  והמדידה  ההערכה  תוכנית 
תהליך הלמידה וההתנסות. התוכנית מפנה את המורים להערכת יישום מיומנויות המקדמות 
מצוינות כגון יצירתיות, שיקולים אתיים ומוסריים, יכולת למידה לאורך החיים ועוד. דוגמא 
מעניינת היא מקצוע הבחירה לתיכון הנקרא חינוך ליזמות. באתר של INNOVE מופיע תיאור 
מפורט של תכני הלימוד, המיומנויות, שיטות ההוראה, מתודולוגיות הלמידה, תוצרי הלמידה 
וסביבת ההתנסות, לצד הצעות ואפשרויות לשילוב עם מקצועות לימוד ונושאים אחרים כגון 
ספרות )קשרי שוק ועסקים ביצירות ספרותיות(; מתמטיקה )הערכת הריווחיות של המודל 
העסקי(; שפה זרה )שיפור אוצר המילים בעבודה עם מקורות מידע בשפה זרה(; מוזיקה 
)הזדמנויות עסקיות בעולם המוזיקה ומוזיקאים מעוררי יוזמה(; למידה לאורך החיים ותכנון 
קריירה; טכנולוגיה וחדשנות )מוצרים ושירותים חדשניים וניתוח עלות-תועלת(.116 דוגמה זו 
ממחישה כיצד ניתן לקדם את יישומן של מיומנויות המאה ה–21 עם מחוונים וקריטריונים 

ברורים של הערכה ומדידה.

 פינלנד
נכון לשנת 2019, פינלנד נחשבת למדינה בה אזרחיה הם המרוצים ביותר בעולם. מקצוע 
ההוראה מוערך מאוד בחברה הפינית ושכר המורים גבוה יחסית למגזר הציבורי. המורים 
בפינלנד הם בעלי תואר שני ומעלה, ועל כל מקום ללימודי הכשרת מורים באוניברסיטאות 
לאמון  זוכים  והמורים  הספר  בתי  המקומיות,  הרשויות  מועמדים.  כעשרה  מתמודדים 
תקציבית  מבחינה  והן  פדגוגית  מבחינה  הן  הספר,  בתי  ובניהול  בארגון  רבה  ולאוטונומיה 
וניהולית. צוות הניהול והמורים משתתפים בקבלת ההחלטות ובוחרים את שיטות ההוראה 
זמן  כי  לציין,  מעניין  הלומדים.  יתחנכו  בהן  הסביבות  ואת  הלימוד  חומרי  את  והלמידה, 
הפינים  התלמידים  וכי  בשנה(,  לימוד  ימי   190( בעולם  מהנמוכים  הוא  בפינלנד  ההוראה 

 117.OECD–לומדים 1,200 שעות פחות מהממוצע במדינות ה

היעדים הלאומיים של מערכת החינוך בפינלנד כוללים מתן הזדמנות שווה לקבלת חינוך 
בהתאם,  בחברה.  והרווחה  התחרות  לכושר  כבסיס  נתפש  החינוך  איכותיים.  והכשרה 
וכן  בחיים,  לבוגרים  הדרושים  ומיומנויות  ידע  הקניית  כוללות  הלימודים  תוכניות  מטרות 

קידום הגינות, אזרחות פעילה וערכים, האמורים לשמש בסיס ללמידה לאורך החיים.118

INNOVE 4, 2018. Entrepreneurship Curriculum. Curriculum Information Portal-General Competences/  116
Innove Foundation Upper secondary school elective course “Entrepreneurship Education”, 2018.

 Finnish Ministry of Education and Culture 1, 2018. Compulsory Education in Finland/2018.  117
https://www.oph.fi/en/statistics-and-publications/publications/compulsory-education-finland

היוזמה - המרכז לידע ולמחקר בחינוך. עיצוב תוכניות לימודים למאה ה – 21: סקירה השוואתית בין לאומית.   118
ירושלים: האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, 2018.

https://www.oph.fi/en/statistics-and-publications/publications/compulsory-education-finland
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אך  הפיני  החינוך  משרד  ידי  על  הוקמה  אשר  לחינוך,  לאומית  סוכנות  קיימת  בפינלנד 
מקצועות  של  הגרעין  ותכני  המטרות  פיתוח  על  אחראית  הסוכנות  עצמאי.  כגוף  פועלת 
הלימוד של מערכת החינוך. הפיתוח נעשה בשותפות עם חוקרים ומומחים בתחום החינוך, 
והמגזר העסקי, מורים, הורים ותלמידים. לרשויות המקומיות, בתי הספר  נציגי התעשייה 
ולמידה, חומרי  ויישום תכנים, מתודולוגיות הוראה  יש מרחב גדול מאוד לפיתוח  והמורים 
לימוד, סביבות למידה, הערכה ומשוב בהתאם לשיקול דעתם. הסוכנות הלאומית לחינוך 
אף מדגישה, כי היא מצפה מהגורמים המקומיים להיות פרו-אקטיביים בשינויים ובשיפורים 

של תוכניות הלימודים כדי לבנות עתיד טוב יותר לתלמידיהם.119

תוכניות הלימודים מפרטות את המיומנויות המרכזיות הבאות: חשיבה ביקורתית ויצירתית; 
אתיים;  שיקולים  והפעלת  תרבותית  הכלה  בין-אישית;  ותקשורת  פעולה  שיתוף  כישורי 
כישורי ניהול מידע; מיומנויות תקשוב; יכולת חשיבה מערכתית ואינטגרטיבית של נושאים 
לימוד  יחידות  של  ולמידה  הוראה  פיתוח,  כי  מודגש,  הלימודים  בתוכניות  בין-תחומיים. 
יישום מיומנויות  והוליסטית מקדמים את  ובין-תחומיות בגישה אינטגרטיבית  רב-תחומיות 
המאה ה–21. כל בית ספר מחוייב לתכנן וליישם שילוב מספר מקצועות לימוד במודולים 

של למידה, בהתאם לצרכים ולרצונות של בית הספר ושל הרשויות המקומיות.120

הלימודים  ותוכניות  הרגשי-חברתי,  התחום  את  גם  כוללים  בפינלנד  ה-21  המאה  כישורי 
מתייחסות אליהם כאל “ממד תרבות הלב – מה יוותר כשנשכח את כל מה שנלמד”. ממד 
זה כולל יכולת הכלה תרבותית ואזרחות פעילה בקהילה, אחריותיות והיכולת לניהול החיים. 
תוכנית הלימודים מציינת, כי על הלומדים להבין את עקרונות הגלובליזציה ואת השפעתה 
על החיים של כל אדם. ישומה של יכולת זו נעשה באמצעות שימוש ברשתות חברתיות רב-
לשוניות, בסביבות למידה ובפרויקטים טכנולוגיים ומדעיים עם קהילות שונות בפינלנד ועם 

מדינות שונות באירופה ובעולם.121

לשלבן  שיש  מסוימות  מיומנויות  מפורטות   STEM-ה מקצועות  של  הלימודים  בתוכניות 
במיקוד רב יותר. בביולוגיה למשל, בנוסף למיומנויות חשיבה ביקורתית, יצירתיות וחשיבה 
מערכת  של  בניתוח  ומוסריים  אתיים  שיקולים  הפעלת  מיומנות  גם  מופיעה  רב-תחומית, 
של שיתוף  מיומנויות  יש להקנות  בה  עבודת החקר,  מודגשת  בלימודי הפיזיקה  ביולוגית. 
נוספות  הכימיה  בלימודי  הפרויקט.  לתוצרי  אחריות  וקבלת  בין-אישית  תקשורת  פעולה, 
כי  לציין,  חשוב  שונות.  והתייחסויות לתרבויות  חברות  של  הכלה  גלובליות,  כגון  מיומנויות 

Finnish National agency for education 1, 2020.  119
https://www.oph.fi/en/services/enquiries-about-finnish-education-system

 Finnish National agency for education 2, 2016. New national core curriculum for basic  120
education, 2016. https://www.oph.fi/en/statistics-and-publications/publications/
new-national-core-curriculumbasic-education-focus-school

Finnish National Agency for Education 3, 2019. High school Curriculum Basics 2019. https://eperusteet.  121
opintopolku.fi/beta/#/fi/lukio/6828810/tekstikappale/6828938
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תוכניות הלימודים תוכננו תוך מחשבה על הרלוונטיות של נושאי הלימוד ושמירה על עדכונם 
המתמיד על ידי בתי הספר והמורים המקומיים, אשר מהווים גורם משמעותי בהטמעתן של 

מיומנויות המאה ה–21 בבתי הספר.

הערכה לאומית של הישגי התלמידים על ידי משרד החינוך מתבצעת רק בסוף כיתה י”ב, 
בהיות התלמידים בוגרי מערכת החינוך. במשך כל שנות הלימוד מתבצעת הערכה מעצבת 
וכן על פי  ידי המורים על בסיס יעדי תוכניות הלימודים הגרעיניות של משרד החינוך,  על 
של  והמדידה  ההערכה  המשוב,  המקומית.  והרשות  הספר  בית  ידי  על  שנקבעו  היעדים 
הישגי התלמידים על הידע שרכשו והמיומנויות שהוקנו להם נעשים באופן רצוף, שתורם 

להתאמת הלמידה והחינוך לתלמידים השונים.122 

זכאות לתעודת בגרות מחייבת הצלחה בארבעה מבחנים: מבחן חובה בשפת האם ושלושה 
זרה,  שפה  שניה,  לאומית  שפה  לכלול  יכולים  אלו  התלמידים.  לבחירת  נוספים  מבחנים 
מתמטיקה או כל מקצוע לימוד אחר. בתעודת הבגרות רשומים פרטיה של כל בחינה אליה 
ניגשים הבוגרים, וכן הרמה והציון שהשיגו. גם בבחינות הבגרות מוטמעת הערכה ומדידה 
של מיומנויות המאה ה–21: בחינת הבגרות בשפת האם, למשל, כוללת הערכת מיומנויות 
וכן כתיבת חיבור בו מוערכים הנבחנים על מיומנויות  אנליטיות ולשוניות של הצגת מידע 
יכולים  הבוגרים  ועוד.  וערכיות  אתיות  בדילמות  טיפול  יצירתיות,  ביקורתית,  חשיבה  כגון 
לבחור להיבחן גם במקצוע לימוד כמו אתיקה  ולהיות מוערכים על שליטתם במיומנויות 
תוך הפעלת שיקולים אתיים  דילמות,  של  וקבלת החלטות במצבים  לקיחת אחריות  כגון 
ידע  ומוסריים. אם יבחרו הבוגרים להיבחן בכימיה, תתמקד ההערכה במיומנויות הערכת 
)מהימנות המקורות, גיוונם והשוואתם( מיומנויות חקר, התנסות ויישום הידע בפתרון בעיות 

ריאליות.123

 סינגפור
הם  הישגיה  החינוך.  משרד  ידי  על  ריכוזי  באופן  מנוהלת  סינגפור  של  החינוך  מערכת 
מהטובים בעולם, עם השיעור הגבוה ביותר של תלמידים מצטיינים והשיעור הנמוך ביותר 
של תלמידים מתקשים.124 מערכת החינוך הסינגפורית מגדירה את פיתוח זהותם וערכיהם 
של הבוגרים כציר מרכזי, עליו מתבססת שאר העבודה חינוכית של הקניית מיומנויות וידע. 
השונים.  הלימוד  במקצועות  הלימודים  שנות  לאורך  משולבים  והמיומנויות  החיים  כישורי 
בליבת כישורי המאה ה–21 בסינגפור ניתן למצוא אחריות על קבלת החלטות, ניהול יחסים 

לאומית.  בין  השוואתית  סקירה  ה–21:  למאה  לימודים  תוכניות  עיצוב  בחינוך.  ולמחקר  לידע  המרכז   - היוזמה   122
ירושלים: האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, 2018.

Finnish Ministry of Education and Culture 2, 2020. https://minedu.fi/en/finnish-matriculation-examination  123

Singapore’s Ministry of Education 1, 2020. https://www.moe.gov.sg/education/education-system  124
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יכולת לשתף פעולה, שליטה  ומודעות עצמית,  ניהול עצמי  ומודעות חברתית,  הזולת  עם 
במיומנויות תקשורת, אוריינות אזרחית, מודעות גלובלית והכלת רב-תרבותיות, וכן חשיבה 

ביקורתית והמצאתית.125

תוכנית הלימודים בסינגפור מתעדכנת אחת לשש שנים. לאחר שלוש שנים מתבצע תהליך 
הפקת לקחים מהתוכנית הקיימת, הכולל בחינה של צרכי המשק והחברה לצד שילוב של 
חדשנות קוריקולרית מחקרית. בשנת 2012, למשל, נבדקו תוכנית הלימודים במתמטיקה 
מיומנויות  בעיקר  משקפות  הן  כי  ונמצא  מהתלמידים,  הנדרשות  המתמטיות  והמשימות 
של חשיבה מסדר נמוך )שחזור, הבנה ויישום( ולא מיומנויות חשיבה מסדר גבוה )סינתזה, 
הערכה ויצירת ידע(. בעקבות זאת פותחה תוכנית לימודים חדשה, אשר שילבה מיומנויות 

חשיבה מסדר גבוה, מתודולוגיות מתאימות של למידה והוראה ודרכי הערכה מותאמות.

תוכנית הלימודים בסינגפור מפרטת בהרחבה את אופן שילוב הקניית המיומנויות בנושאי 
כך,  הפרקטית.  ברמה  והן  עקרונית  הפילוסופית  ברמה  הן  וההתנסות,  הלימוד  ההוראה, 
למשל, בתיאור חשיבה ביקורתית והמצאתית, מוגדרת ומפורטת התנסות הלומדים ביכולת 
להביע סוגים שונים של הנמקות להחלטותיהם, לנתח ולהעריך עובדות, השקפות ואמונות, 
לפרש מידע ולהסיק מסקנות ולהיות מסוגלים לבקר עשייה והתנסות. בכישור זה נכללות 
גם היכולות לשאול שאלות מתוך סקרנות, לקחת סיכונים ולשגות במצבים של אי וודאות, 

לחשוב בצורה יצירתית וחדשנית ועוד.126

ומיושמת  החינוך  משרד  ידי  על  פותחה  אשר  חינוכית  תוכנית  היא  נוסף  חשוב  אמצעי 
בכשליש מבתי הספר בסינגפור. במסגרת התוכנית מפתחים מורים לתחומי דעת שונים 
אתיים  כישורים  של  שילוב  היא  לכך  דוגמה  ורב-תחומיות.  בין-תחומיות  לימודים  תוכניות 

וערכיים ביחידת לימוד על מחקר גנטי העוסק במחלות קשות.127 

ההערכה הפדגוגית בסינגפור מבוססת על גישה המשלבת הערכה לשם למידה )הערכה 
כזו מתבצעת, למשל, באמצעות למידה מבוססת פרויקטים(, וכן על הערכה של הלמידה, 
בה נבחנים התלמידים בבחינות לאומיות ובין-לאומיות בכיתות ו’, י’ וי”ב.128 המבחן הנערך 
תחומי  לפי  והן  רמה  לפי  הן  תיכון  ספר  לבית  התלמידים  שיבוץ  את  קובע  ו’  כיתה  בסוף 
לימוד. כיוון שמערכת החינוך בסינגפור מתאפיינת ברמה גבוהה של תחרותיות, המבחנים 

היוזמה - המרכז לידע ולמחקר בחינוך. עיצוב תוכניות לימודים למאה ה–21: סקירה השוואתית בין לאומית.   125
ירושלים: האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, 2018.

Singapore’s Ministry of Education 2, 2020. https://www.moe.gov.sg/docs/default-source/document/  126
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Singapore’s Ministry of Education 4, 2020. Singapore Curriculum Philosophy. https://www.moe.gov.sg/  127
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ירושלים: האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, 2018.
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הלאומיים הסטנדרטיים מהווים גורם לחץ עבור ההורים והתלמידים.129 בשנים האחרונות 
דרכי  ואת  אופיים  את  מחדש  ולבחון  המבחנים  במספר  להפחית  החינוך  משרד  מבקש 
התנסות  ולשלב  סקרנות  להניע  צריכה  הלמידה  כי  הבנה,  מתוך  זאת  התוצאות.  פרסום 
חווייתית ופיתוח דמיון, אשר אינם ניתנים להערכה ולמדידה במבחנים סטנדרטיים. לצורך 
למדידת  הערכה  וכלי  שיטות  לחינוך  הלאומי  המכון  באמצעות  החינוך  משרד  מפתח  כך 
תהליך הלמידה, המוטיבציה והמאמץ של התלמידים. בנוסף, החל מ - 2013 עורך המכון 
הלאומי לחינוך שורת מחקרים אמפיריים בקרב תלמידי תיכון לבחינה והערכה של כישורי 
המאה ה - 21. המחקרים בודקים כיצד בתי הספר יכולים למדוד טוב יותר, לאפיין ולעודד 
עולם  החיים,  מציאות  את  המשקף  באופן  צוות  בעבודת  בעיות  פתרון  ויכולת  יצירתיות 
התעסוקה והחברה. כך, למשל, בפרויקט של מדידת יצירתיות משותפת מפותחים סרגלים 
ציון מסכם אחד. סרגלי ההערכה מבטאים את הפרופיל של מרכיבי  של הערכה במקום 
היצירתיות המשותפת ומאפשרים למורה ולתלמידים להעמיק את המרכיבים החזקים של 
הליווי  יותר.130  חלשים  יצירתיות  מרכיבי  וההתנסות  הלמידה  בתהליך  ולשפר  התלמידים 
הכישורים  הטמעת  ולמדידת  להערכה  כלים  פיתוח  של  הטווח  ארוך  האמפירי  המחקרי 
לקידום  ביחס  בסינגפור  החינוך  מערכת  של  ייחודי  מוסף  ערך  מהווה  ובלמידה,  בהוראה 

כישורי המאה ה–21.

 הולנד
האחריות הכוללת למערכת החינוך ההולנדית נמצאת בידי משרד החינוך, התרבות והמדע, 
אשר מתווה את המסגרת, היעדים והמטרות אותם צריכים בתי הספר להשיג, אולם אינו 
אחריות  המקומיות  לרשויות  הלימודים.  תוכניות  של  הלימוד  נושאי  את  ומפרט  מכתיב 

להנחיה ולפיקוח, אך ניהול בתי הספר נתון בסמכותם של וועדים מנהלים.  

ממשלת הולנד הציבה לעצמה למטרה להיות בין חמש המדינות המובילות בעולם באיכות 
ידע  כישורים,  הקניית  כגון  לאומיים  יעדים  קידום  היום  סדר  על  והעלתה  החינוך,  מערכת 
שקיפות  על  ושמירה  התלמידים  לבחירת  קורסים  של  רחב  מגוון  העמדת  ומיומנויות, 

הביצועים של בוגרי המערכת.131

משרד החינוך, התרבות והמדע של הולנד נקט החל מ – 2017 באסטרטגיה תהליכית דו-
21 ולהטמעתן בתוכנית הלימודים: בתהליך   – ייחודית לגיבוש מיומנויות המאה ה  ראשית 
הראשון עסקו מורים ומנהיגים חינוכיים מובילים במיפוי הכישורים והמיומנויות ובהכללתם 

Singapore’s Ministry of Education 5, 2020. https://www.seab.gov.sg/home/examinations/psle  129

NIE 2 – National Institute of Education 2, 2020. National Institute of Education (NIE) – EducationalResearch  130

Dutch Ministry of Education and Culture 1, 2020. Government.nl/ministries/  131
ministry-of-education-culture-and-science
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 OECD – בתוכניות הלימודים הנהוגות בהולנד. בתהליך השני הוזמנה מחלקת החינוך של ה
הארגון  של  בפרויקט  שמופו  והמיומנויות  הכישורים  פי  על  הלימודים  תוכניות  את  לבחון 
בהובלת  במקביל  בוצעו  התהליכים  שני   .OECD Future Education and Skills 2030  -
החינוך.  משרד  ידי  על  הוקם  אשר  הולנד,  של  לימודים  תוכניות  לפיתוח  הלאומי  המוסד 
המוסד מהווה את מרכז הידע, המומחיות והניסיון של מערכת החינוך ההולנדית והוא נוקט 
בגישה עקרונית של שיתוף פעולה הדוק עם המורים בשדה ועם שותפים אחרים בחברה 
ההולנדית. בסיום התהליך הוגשה לשר החינוך הצעה לתוכניות לימודים בתשעה תחומי 

למידה לבחינת והחלטת הפרלמנט ההולנדי.132

תשע המיומנויות אשר מופו במסגרת התהליך נחלקות לשלוש קטגוריות:

מיומנויות קוגניטיביות: חשיבה ביקורתית, יצירתיות ופיתרון בעיות.  .1

מיומנויות אישיות: הכוונה עצמית, יזמות ורפלקציה אישית, פיתוח קריירה.  .2

מיומנויות חברתיות: מיומנויות חברתיות ותרבותיות, שותפות ותקשורת.  .3

כל אחת מתשע המיומנויות מפורטת בתוכנית הלימודים במונחים התנהגותיים-ביצועיים, 
 )Collaboration( השותפות  מיומנות  למשל,  כך,  הספר.  בבתי  ליישומה  תורמים  אשר 
מתוארת כאחת המיומנויות המשמעותיות במאה ה–21, אשר יש להקנותה לתלמידים החל 
מבית הספר היסודי. המיומנות כוללת הכרה בתפקידים שונים, יכולת לתת ולקבל משוב על 
ביצוע התפקידים, יכולת הבעה והתנהגות חיובית ופתוחה לרעיונות שונים, כיבוד השונה, 
יכולת משא ומתן והגעה להסכמה עם החברים לקבוצה, יכולת לתפקד בקבוצה הטרוגנית 

ולתקשר באפקטיביות.133

לימוד:  תחומי  בתשעה  החינוך  מערכת  של  הלימודים  בתוכניות  שולבו  המיומנויות  כל 
ופריזית(, אנגלית/שפה זרה, מתמטיקה, מדעי החברה, מדעים,  (הולנדית  שפות לאומיות 
אמנות ותרבות, חינוך לאזרחות, אוריינות דיגיטלית וחינוך גופני. כמו כן שובצו המיומנויות 
וגלובליזציה.  בריאות  טכנולוגיה,  קיימות,  ורב-תחומיים:  בין-תחומיים  נושאים  בארבעה 
או להערכה הנדרשת, אלא  אין הכוונה באשר לפדגוגיה  כי בתוכניות הלימודים  לציין,  יש 
ניתנת אוטונומיה למורים ולמנהלים של בתי הספר ליישמן על פי רצונם ולהשיג את היעדים 

המוגדרים בתוכניות הלימודים בדרכים המתאימות והאפשריות להם.

בעקבות הרפורמה העמוקה והשיטתית של תוכניות הלימודים במערכת החינוך של הולנד, 
גובשו שינויים והנחיות חדשות להערכה ולמדידה של הישגי התלמידים. כך, למשל, צומצמו 
נושאים בתוכניות הלימודים, המבחנים הלאומיים במקצועות הלימוד אינם מכסים את כל 
נושאי הלימוד הנכללים בתוכניות הלימוד )בדומה למיקוד הנושאים לבגרות בישראל(, ובתי 

Dutch New Curriculum Website, 2020. https://www.curriculum.nu/het-proces/  132

The National Institute for Curriculum Development (SLO) 2, 2020. https://slo.nl/thema/  133
meer/21e-eeuwsevaardigheden/samenwerken/
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הספר רשאים לשלב היבטים תוכניים-פדגוגיים עצמאיים בתוכניות הלימוד, להעריך ולבחון 
אותם. כמו כן, נערכו שינויים ושיפורים משמעותיים בתוכניות הלימודים ובמבחנים הלאומיים 

במקצועות המדעים והטכנולוגיה, מדעי החברה וגיאוגרפיה, ובמיוחד במתמטיקה.134 

הנחיות  ומפרסם  מנגיש  בהולנד  לימודים  תוכניות  לפיתוח  הממשלתי  המכון  כי  לציין,  יש 
פה,  בעל  לבחינה  מגוונים  הערכה  וכלי  שיטות  ומשימות,  שאלות  של  דוגמאות  מפורטות, 
תלמידים  ולאוכלוסיות  לימוד  רמת  לכל  לימוד,  מקצוע  לכל  מעשית  ובהתנסות  בכתב 
שונות. אולם למרות זאת, בתי הספר אינם מחויבים לקבל את הנחיות המכון וניתנת להם 
היעדים  השגת  את  שיוודאו  ומדידה  הערכה  שיטות  וליישם  לפתח  פדגוגית  אוטונומיה 
החינוכיים, ובכללם  הטמעת מיומנויות המאה ה–21. תעודת הגמר של בית הספר התיכון 

ניתנת בהתאם להישגי התלמידים בבחינות הבית ספריות ובבחינות הלאומיות.135 

מהמקרה של הולנד עולה, כי תהליך מובנה ושיטתי, אשר נערך בהובלת אנשי חינוך תוך 
יצירת בסיס  ותוך  ובאקדמיה,  עניין אחרים בכלכלה, בחברה  ושיתוף בעלי  אמון, שקיפות 
נתונים רחב ומהימן הכולל נתונים מקומיים לצד השוואה בין-לאומית – תהליך כזה מאפשר 

גיבוש מדיניות וקבלת החלטות, התורמות ליישומן של מיומנויות המאה ה-136.21

 מחוז אונטריו, קנדה
מערכת  חיים.  איכות  של  השוואה  במדדי  בעולם  הראשונות  המדינות  בין  מדורגת  קנדה 
במחוז  החינוך  למדיניות  עצמאית  רגולטורית  אחריות  בעלת  הינה  אונטריו  במחוז  החינוך 
וליישומה בכלל ההיבטים: קביעת יעדי החינוך ומטרותיו, גיבוש תוכניות לימודים, הכשרות 
כל  בתוך  ועוד.  מעשית  התנסות  לימוד,  סביבות  מבנים,  תקציב,  ומדידה,  הערכה  מורים, 
פרובינציה נחלקת האחריות בין משרד החינוך המקומי לבין הוועדים המנהלים המקומיים 

של בתי הספר, אשר נבחרים במסגרת הבחירות לרשויות המקומיות.

אונטריו מדורגת בעשירייה הראשונה בעולם בהישגים במבחני פיזה, עם שיעור גבוה של 
תלמידים מצוינים ופערים נמוכים בין קבוצות מוחלשות וחזקות באוכלוסייה. זאת למרות 
ילידי קנדה(. מערכת החינוך באונטריו  אינם  )30% מהתלמידים  גבוה של מהגרים  שיעור 
ומשתקף  המפורסם  מסר   ,)Excellence with Equity( שיוויון”  עם  ב”מצויינות  דוגלת 
הספר.  בתי  של  המנהלים  והוועדים  החינוך  משרד  הממשלה,  של  מסמכי המדיניות  בכל 

Eurydice – European Commission, 2018. https://eacea.ec.europa.eu/national policies/eurydice/content/  134
assessment-general-lowersecondary-education-25_de

The National Institute for Curriculum Development (SLO) 3, 2020. https://slo.nl/handreikingen/  135
introductie/

136  איזנברג, אלי ואיילת רווה. בדיקת יישום מיומנויות של המאה ה -21 המקדמות מצוינות ב-STEM במערכות חינוך 
מתקדמות במדינות בעולם. מוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית, 2020.
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חומרי  הלימודים,  תוכניות  את  קובעת   2016-2021 לשנים  למערכת החינוך  תוכנית-האב 
הלימוד, שיטות ההוראה והלמידה ודרכי ההערכה. עם זאת, כל בית ספר רשאי להתאים את 

ההוראה והלמידה לקבוצות תלמידים ואף לתלמיד בודד בהתאם לפרופיל האישי שלו.137

מיומנויות המאה ה–21 כפי שמופו במערכת החינוך באונטריו נקראות “the Six C’s”,138 והן 
מורכבות מאזרחות,  תקשורת, חשיבה ביקורתית ופיתרון בעיות, שיתוף פעולה, יצירתיות 
וויסות עצמי, מסוגלות  ודימיון, וכן מכישורים אישיים הכוללים אחריות, התמדה, אמפטיה, 
עצמית, בריאות אישית ופיתוח קריירה. משרד החינוך של אונטריו רואה במיומנויות אלו את 

הבסיס לקידום הרווחה האישית )well being( של כל תלמיד ושל החברה באונטריו כולה.

האסטרטגיה המרכזית להטמעת המיומנויות בתוכניות הלימודים הייתה צמצום תכני הידע 
ושילובן של ששת המיומנויות )the Six C’s( בתוכנית הלימודים. דגש מיוחד ניתן למיומנויות 
של חשיבה ביקורתית וחשיבה מסדר גבוה, כמו סינתזה ויצירתיות. כך, למשל, קובע משרד 
חשיבה  להפגין  נדרשים  התלמידים  כי  במתמטיקה,  הלימודים  לתוכניות  ביחס  החינוך 
ביקורתית ויצירתית במשולב עם נושאי הלימוד, לנקוט במיומנויות של פתרון בעיות משלב 
הבנת הבעיה ועד לתכנון הפתרון, ביצועו והערכתו, להפעיל מיומנויות תקשורת של הבעה 
בכתב ובעל-פה בהצגת תהליך פתרון בעיה מתמטית עם הנמקות והסברים, תוך שימוש 
במגוון  שנרכשו  ובמיומנויות  בידע  שימוש  ותוך  וטבלאות  תמונות  כגון  גרפיות  בתצוגות 
יישומים בחיים היום-יום.139 משרד החינוך מקדם גם הוראה, למידה והתנסות בין-תחומית 
ורב-תחומית, חשיבה מערכתית וחקר בשיתוף פעולה ובשותפות בין התלמידים והמורים. 

למידה מבוססת פרויקטים מסוג זה מסייעת אף היא בהטמעת מיומנויות המאה ה–21. 

המציגה  שנתית  עבודה  תוכנית  ספר  בית  כל  מגבש  ספרית,  הבית  האוטונומיה  במסגרת 
תוכנית  השונים.  הלימוד  תחומי  של  ובהתנסות  בהוראה  בלימוד,  המיומנויות  שילוב  את 
את  הספר  בית  עם  מגבש  אשר  החינוך,  משרד  מטעם  למפקח/מדריך  מוגשת  העבודה 
מדדי ההצלחה. לכל ארבעה בתי ספר יש מלווה/מאמן פדגוגי המגיע לבית הספר בתדירות 
שבועית, כדי לסייע בהטמעת תוכניות הלימודים ולנתח את ממצאי העמידה ביעדים. בתי 
הספר מקבלים תמיכה רבה ממשרד החינוך כדי לעמוד ביעדים שנקבעו.140 בנוסף, בשנת 
2017 החליט משרד החינוך של אונטריו להקים קרן השקעות של עשרה מיליון דולר לשנה 
במטרה לעודד פיתוח והטמעת חדשנות פדגוגית, אשר תקדם את מיומנויות המאה ה–21. 

Canada-learning systems-NCEE, 2020. http://ncee.org/what-we-do/center-on-  137
international-education-benchmarking/top-performingcountries/canada-overview/
canada-instructional-systems/

  The Six Cs: Citizenship, Communication, Critical Thinking and Problem Solving, Collaboration, Creativity  138
and Imagination, Character Education.

ONTARIO Ministry of Education 2, 2020. Mathematics Curriculum – Secondary - Grade 9 – 10.  139
http://www.edu.gov.on.ca/eng/curriculum/secondary/math910curr.pdf
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הבעת האמון הפדגוגית בצוותי בתי הספר והתמיכה הכספית ביוזמותיהם תורמות אף הן 
ליישום המיומנויות בבתי הספר.141

ההערכה והמדידה באונטריו מתבצעות על ידי זרוע עצמאית ובלתי תלויה של משרד החינוך. 
הקוגניטיבי,  פיתוחם  את  בחשבון  הלוקחת  גישה  מתוך  הצהרתה,  פי  על  פועלת,  זו  זרוע 
אוריינות  במבחן  התלמידים  נבחנים  י’  כיתה  בסוף  הלומדים.  של  והפיזי  החברתי  הרגשי, 
תיכונית.  סיום  לתעודת  הזכאות  מתנאי  אחד  את  מהווים  האוריינות  מבחן  הישגי  לשונית. 
תלמידים שאינם צולחים את המבחן אינם יכולים להתקדם ולהמשיך את לימודיהם בתיכון. 
י”ב, והציונים של בית הספר הם הקובעים לצורך  באונטריו אין מבחני בגרות בסוף כיתה 
קבלה לאוניברסיטאות. הישגי התלמידים השנתיים מוצגים בטבלה עם מחוונים של תלמיד 
“שהצליח בביצוע מטלה” ותלמיד “שלא הצליח”. מידע זה משמש את התלמידים, המחנכים 
ולקדם אותם בשיפור הישגיהם.  והחולשות של התלמידים  לזהות את החוזקות  והמורים 
ובאוריינות  במתמטיקה  תלמידים  הישגי  כמו  מערכתיים  נתונים  עם  מידע  קיים  כן,  כמו 
לשונית בשנים שחלפו בשכבות הגיל השונות בכלל מערכת החינוך. נתונים אלה מאפשרים 

למשרד החינוך של אונטריו קבלת החלטות מבוססות ידע.142

/Home/newsite/ca.edugains.www//:https .Edugains Canada, 2020 	141
html.index

en/com.eqao.www//:https .EQAO, 2020 	142
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|  3.5
קריטריונים לבחינת הצעות לפעולה

העולם  אל  ישראל  ילדי  את  להכין  בוער  צורך  קיים  כי  משוכנעים,  אנו  לעיל  האמור  לאור 
ומשמעות  אישית  רווחה  של  חיים  ואל  העתידי  העבודה  שוק  אל  במהירות,  המשתנה 
באמצעות הקניית מיומנויות רלוונטיות. אנו סבורים, כי יש לאפשר לילדים לפתח במהלך 
שנות לימודיהם במערכת החינוך את היכולות והכישורים שאותם מזהה העולם כחיוניים 
לתיפקוד מיטבי במאה ה-21. מיומנויות אלה יסייעו להשתלבותם בשוק התעסוקה העתידי 
באופן שיבטיח, כי דורות העתיד יוכלו להחזיק, לפתח ולשפר את כלכלת ישראל ואת חוסנה 

החברתי, תוך התייחסות מתמדת לרווחתם האישית.

הואיל ומערכת החינוך מופקדת על ביסוס יסודות ההון האנושי והחברתי של המדינה, אנו 
סבורים כי התאמתה לצורכי ההווה והעתיד הלא רחוק הינה משימה לאומית בעלת חשיבות 
צריכה  מוגדר,  ידע  בהקניית  המתמקדת  מסורתית  ממערכת  לשיטתנו,  ראשונה.  ממעלה 
ומיומנויות.  כישורים  של  ובשיפור  בהקנייה  המתמקדת  למערכת  להפוך  החינוך  מערכת 
לפיכך אנו סבורים, כי הצעות לפעולה צריכות לקחת בחשבון את הצורך בלמידה חדשנית 
ומעמיקה, אשר אינה מבוססת על ידע ושינון, כי מיישמת על תשתית של הקניית ידע רחב 
כן,  כמו  צוות.  ועבודת  מורכבות  בעיות  פתרון  יצירתיות,  ביקורתית,  חשיבה  כגון  עקרונות 
ולתת  הצעות לפעולה צריכות להתייחס לצורות הערכה אפשריות של למידה מסוג כזה 

מענה לאופן בו ניתן למדוד את השגת היעדים והמטרות שלה. 

אנו ערים לכך ששינויים ברוח זו היו חלק מסדר יומו של משרד החינוך בעבר, וכי הוקדשה 
הישראלית  החינוך  מערכת  את  להצעיד  במטרה  שונות  רפורמות  ונערכו  רבה  חשיבה 
במכשולים,  נתקלו  הללו  הרפורמות  של  גדולים  שחלקים  העובדה  לאור  דומים.  בכיוונים 
אנו סבורים כי ההצעות לפעולה צריכות לקחת בחשבון מכשולים אלה ולנסות לתת להם 
מענה. לשיטתנו, תוכנית השואפת לבצע שינוי עמוק באופן הלמידה בבתי הספר בישראל 
צריכה לקחת בחשבון את הצורך בשינוי תפישתי באשר לאופן ההוראה והלמידה. בנוסף, 
תוכנית כזאת צריכה לתת מענה גם להתאמות המבניות הנדרשות על מנת לאפשר לשינוי 

מסוג כזה להתרחש. 
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|  3.6
הצעות לפעולה

החינוך  מערכת  בפני  מציבים  הדיגיטלי  העידן  את  המאפיינים  הטכנולוגיים  השינויים 
לטכנולוגיות  ההוראה  ואסטרטגיות  הלימוד  תוכניות  התאמת  את  המחייבים  אתגרים, 
צריכה  טובה  חינוך  מערכת  ומגוון,  משתנה  בעולם  כי  סבורים,  אנו  חדשניות.  ולתפישות 
לספק לתלמידים את הכלים לנווט בעצמם בים הסוגיות הקשות לחיזוי אשר יציב בפניהם 
פני השינויים,  חינוך שלא תשכיל לקדם את  כי מערכת  גורסים  אנו  יתרה מזאת,  העתיד. 
להיערך אליהם ולהתאים את עצמה לקדמם, עלולה להפוך לחסם בפני הסתגלות בוגריה 

לעולם המחר.

לאור כל זאת, לאחר בחינת אפשרויות שונות ותוך שימת דגש על דרכי פעולה שיובילו לשינוי 
משמעותי בהתאמת מערכת החינוך להתפתחויות העולמיות באמצעות הקניית מיומנויות 
המאה ה – 21, אנו מבקשים להציע מספר הצעות לפעולה. הצעות אלה כוללות שינוי תכנים 
ושיטות למידה במטרה להתאים את הלמידה אל האתגרים החדשים. בעקבות השינויים 
המוצעים בתכנים ובפדגוגיות, אנו מציעים שינויים תואמים בשיטות ההערכה והמדידה של 

הלמידה. לצורך יישומם של שינויים אלה, אנו מבקשים להציע שינוי מבני במערכת.

שינוי תכנים ושיטות למידה   
<< למידה בין-תחומית ורב-תחומית  

אין  שלרוב  למקצועות,  חלוקה  על  בעיקרן  כיום  מתבססות  בישראל  הלימודים  תוכניות 
ביניהם אינטראקציה. גישה זו מובילה לתפישות צרות, לעיתים פשטניות, של תחומי הלימוד 
ושל סוגי הפתרונות האפשריים לבעיות. חוקרים מדגישים, כי תוכנית לימודים המבקשת 
להקנות לתלמידים כישורים ההולמים את המאה ה–21, צריכה לעודד לימודים בין־תחומיים 
התכנים  מבחינת  הן   - המקצועות  בין  אינטגרציה  דורשים  כאלה  לימודים  ורב־תחומיים. 
הנלמדים והן מבחינת השיטות הננקטות לניתוח הידע, ומאפשרים יצירת זיקות והקשרים 

בין מקצועות הלימוד השונים.143

למידה מסוג כזה מערבת בחינת נושא או בעיה מסויימת תוך התייחסות לפרספקטיבות 
וכיוצא  מתמטית  פרספקטיבה  לשונית,  פרספקטיבה  אקולוגית,  פרספקטיבה  כגון  שונות, 
כלכלית  גיאוגרפית,  היסטורית,  מבט  מנקודת  מסוים  באירוע  לעסוק  למשל,  ניתן,  באלה. 

איזנברג, אלי ועומר זלבנסקי אדן, התאמת מערכת החינוך למאה ה–21. המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2019.  143
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וסוציולוגית. ניתן גם לנתח תופעת טבע כלשהי בעזרת מתמטיקה, פיזיקה, כימיה וביולוגיה 
ואפילו לעסוק בהיבטים הפילוסופיים,  ובאמצעות שימוש ביישומים טכנולוגיים רלוונטיים, 

החברתיים והכלכליים של אותה תופעת טבע.

למידה מסוגים אלה הוכחה כמשפרת את תוצאות הלמידה ואת ההתלהבות של הלומדים, 
משום שהיא מרחיבה את החשיבה ופותחת בפניהם עולם עשיר ומגוון של שאלות ומושגים. 
חוקרים מצביעים על יתרונות הלימודים הבין-תחומיים והרב־תחומיים ועל תרומתם לפיתוח 
הנחות  לזיהוי  שונות,  מדיסציפלינות  תובנות  לגיבוש  וגמישה,  יצירתית  ביקורתית,  חשיבה 
יסוד מוטעות ולהעמקת ידע סביב נושא נבחר. בנוסף, למידה מסוג זה מסייעת להקניית 
הוא  עיקרה  שכן  גבוה,  מסדר  חשיבה  ומעודדת  הלומדים  בין  פעולה  שיתוף  של  כישורים 
עיבוד נתונים ממקורות מידע שונים לצורך הבניית ידע חדש.144 לפיכך, לימודים מסוג זה 

חשובים לפיתוח כישורים של למידה, אשר ישמשו את התלמיד לאורך החיים.145  

הינה  הספר  לבתי  בהתייחס  לחינוך  מומחים  שמזהים  המרכזיות  הבעיות  אחת  כי  נציין, 
העובדה, שמספר גדול של תלמידים אינם מוצאים עניין בהם. הדבר מיוחס, בין היתר, לכך 
שפעמים רבות הלמידה בבתי הספר מבוססת על העברת הידע של המורים במקצועות 
השונים ועל שינון הידע הזה, בעוד תלמידים מתעניינים בלמידה בעיקר כאשר היא מערבת 
הם  כאשר  או  הספר,  לבית  שמחוץ  ולעולם  לחיים  משמעותי  באופן  המחוברים  תחומים 
כי אחת השיטות  גורסים,  חינוך  אישי. מומחי  נוגע אליהם באופן  כי החומר הנלמד  חשים 

ליצור מעורבות ועניין היא מעבר ללמידה בין תחומית ורב תחומית.146 

מתחומים  מורים  בין  גם  פעולה  בשיתוף  צורך  יש  אלה,  מסוגים  למידה  בניית  לצורך 
שונים, אשר ינחו את התלמידים בתהליכי חיפוש הידע, הבנת רמת האמינות שלו ועריכת 
האינטגרציה בין המקורות ותחומי הדעת השונים. לפיכך, יש לשתף ולערב את אנשי השטח 
באופן מלא בתהליך זה. אנו ממליצים כי ועדות המקצוע השונות בתוך משרד החינוך ינהלו 
ויקדם  בין המקצועות השונים באותם אשכולות  חיבורים  יצירת  יאפשר  ביניהן שיח, אשר 
את לימוד המקצועות באופן המעודד חשיבה מסדר גבוה. כך, למשל, תוכל ועדת מקצוע 
המדעים לבנות בשיתוף עם ועדת מקצוע המתמטיקה תוכנית, אשר תאפשר זיקה וחיבור 
השונים  הידע  סוגי  בין  לאינטגרציה  התלמידים  את  ויאתגר  שיגרה  באופן  התחומים  בין 
והכשרה  הכנה  באמצעות  כזה  מסוג  ללמידה  להיערך  יש  כן,  כמו  גבוה.  מסדר  ולחשיבה 

מתאימה של מנהלי בתי הספר וצוותי ההוראה.

ועדות המקצוע לצמצם את תכנית הלימודים בכל מקצוע אל  ניתן להנחות את  לחלופין, 

https://pop.education.gov.il/mechnanim-mitztaynim/magar-homrey-horaa/ ,מתוך אתר משרד החינוך  144
 lemida-rav-yhomit/.

 Fogarty, Robin J., and Brian M. Pete, 2009. How to Integrate the Curricula, Thousand Oaks, CA: Corwin  145
Press.

https://katzr.net/4cae9c .4.6.2021 ,דטל, ליאור. המדינה היחידה שבה אין משרד חינוך – וזה עובד מצויין, דה מרקר  146

https://pop.education.gov.il/mechnanim-mitztaynim/magar-homrey-horaa/lemida-rav-yhomit/
https://pop.education.gov.il/mechnanim-mitztaynim/magar-homrey-horaa/lemida-rav-yhomit/
https://katzr.net/4cae9c
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הליבה הבסיסית של תכנים ומיומנוית ולאפשר לצוותי ההוראה לייצר את הקומה הנוספת 
של ההעמקה, הלמידה העצמית והלמידה הבין תחומית. זאת תוך התחשבות בשיקולים כגון 
נושאים המעוררים עניין בקרב התלמידים, תחומי ההתמחות של המורה, שיתופי פעולה בין 

מורים שנוח להם לעבוד יחד בצוות, סוגיות אקטואליות וכדומה.

 << צימצום מספר תחומי הדעת

החברתיים  הצרכים  בגלל  ועולה  הולך  הדעת  תחומי  מספר  בישראל,  וגם  העולם  בכל 
המשתנים בעידן המודרני. נושאים חדשים מתווספים, בכללם נושאים הקשורים בסביבה 
נושאים הקשורים  וכן  ולאוריינות כלכלית,  דיגיטלית  נושאים הנוגעים לאוריינות  ובקיימות, 

למיומנויות המאה ה–21. 

המסורתיים  שהמקצועות  משום  נרחבות,  השלכות  בעלת  הינה  לימוד  נושאי  הוספת 
נשארים אבני היסוד של תוכניות הלימודים. לפיכך, מובן כי הזמן הינו משאב מפתח בתוך 
מערכת החינוך. לפי דוח של אירגון ה-OECD מנובמבר 2020, בעקבות תהליכים אלה חשים 
זו ישנן  תלמידים ומורים רבים, כי תוכנית הלימודים עמוסה וצפופה מדי עבורם. לעובדה 
השלכות שליליות לא פשוטות, בכללן השפעה על מצבם הנפשי של התלמידים ושל צוותי 
ההוראה, על כמות שעות השינה שלהם, על הזמן אותו הם מקדישים לפעילויות חברתיות 
וכן על המוטיבציה שלהם ללמוד וללמד. מומחים מציינים, כי עומס קוגניטיבי מקושר עם 

תופעות של לחץ נפשי מוגבר, אשר מוביל להישגים נמוכים. יותר של תלמידים.147 

תחומי  מספר  צימצום  הינה  תכנים  עומס  עם  להתמודדות  המוצעות  האסטרטגיות  אחת 
הדעת  תחומי  צימצום  שמא  חשש  מובע  רבות  פעמים  הנלמדים.  התכנים  ומיקוד  הדעת 
הנלמדים יוביל להורדת סטנדרטים של התלמידים. אולם המחקר מראה, כי למידת מספר 
הבנה  לפתח  לתלמידים  מסייעת  הנלמדים,  בנושאים  העמקה  תוך  נושאים  של  מצומצם 

עשירה ומעמיקה יותר ולפתח יכולות חשיבה מסדר גבוה.148

ולהעביר  מנדטורי  באופן  הנלמדים  המקצועות  מספר  את  לצמצם  ממליצים  אנו  לפיכך, 
חלק מתחומי דעת הקיימים כיום במערכת למעמד של לימודי בחירה. במילים אחרות, אנו 
ממליצים להגדיל את כמות מקצועות הבחירה והתוכניות המיוחדות על חשבון מקצועות 
גדולה  יחסי( המתפרסת על כמות  )באופן  החובה. זאת במטרה לעבור מלמידה שיטחית 
של מקצועות מנדטוריים אל למידה מעמיקה של כמות קטנה יותר של מקצועות, תוך מתן 

אפשרות להרחבה באמצעות מקצועות בחירה.

ביקשה  אשר  רפורמה,  תוכנית  החינוך  במשרד  התגבשה   1202 שנת  במהלך  כי  נציין, 
לשנות את תוכניות הלימודים בבתי הספר באופן שיצמצם את מספר המקצועות הנלמדים 

OECD (2020) Curriculum overload: a way forward.  147

OECD (2020) Curriculum overload: a way forward.  148
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גפ"ן  לשם  זכתה  אשר  הרפורמה,  תוכנית  הפרונטליות.  הלימוד  שעות  מספר  את  ויפחית 
)גמישות פדגוגית וניהולית(, מבקשת להרחיב את סמכויות מנהלי/ות בתי הספר היסודיים 
)להוציא  דגש  ברצונם לשים  לבחור במקצועות שעליהם  ולאפשר להם  הביניים  וחטיבות 
את מקצועות הליבה(. באורח יוצא דופן, הרפורמה שגובשה היתה מקובלת על כל האגפים 
במשרד החינוך, לרבות המזכירות הפדגוגית, מינהל החינוך, האגף לפיתוח עובדי הוראה 
והאגף לתיכנון ואסטרטגיה. המתנגדים לרפורמה היו בעיקר מפקחים על חלק ממקצועות 
התלמידים.149  בהישגי  תפגע  הלימוד  שעות  הפחתת  כי  גרסו  אשר  )מפמ"רים(,  הלימוד 
לאחר עיכובים באישור תוכנית גפ"ן מצד השר יואב גלנט, אושרה התוכנית בסופו של דבר 

והוחלט כי היא תיושם החל משנת הלימודים תשפ"ב.150 

 << למידה מונחית פרוייקטים

והיא  ידע מוגדר נחשבת לבסיס של התהליך הפדגוגי,  במערכת החינוך הקיימת, רכישת 
מאפשרת למידה שיטתית והערכה ברורה של תוצרי הלמידה. בסיס חלופי, המתאים יותר 
לדרישות המאה ה–21, הוא למידה שעיקרה פתרון בעיות וביצוע פרויקטים. למידה כזאת 
מפתחת אצל התלמידים סקרנות ומאפשרת להם לרכוש את כישורי המאה ה - 21 ולהתאמן 
בהם. הידע והכישורים מוטמעים אצל התלמידים מתוך התנסות חווייתית הרלוונטית להם 

ולעולמם האישי והייחודי.151

והדרישה  פרונטליות  הוראה  שיטות  כי  טוענים,  המסורתית  החינוך  מערכת  של  מבקריה 
שהתלמידים ייבחנו על חומר מוגדר מעודדות התנהלות שאינה נחוצה עוד במאה ה – 21. 
הטענות הן, כי הפדגוגיה המסורתית מעודדת קונפורמיזם וחשיבה מקובעת, וכי התבססות 
על שינון מובילה ללמידה שטחית, בעיקר כיוון שהחומר הנלמד נתפס כלא רלוונטי לחיים 
לפגום  עשויות  אלו  הוראה  שיטות  כן,  על  יתר  הבחינה.  לאחר  במהרה  ונשכח  האמיתיים 
במוטיבציה של התלמידים להשקיע בלימודים. לעומת זאת, פדגוגיה מבוססת פרויקטים 
ועבודות חקר מעודדת סקרנות ומבכרת התנסויות בשטח; נותנת דרור לתלמידים להוסיף 
בתלמידים  ומחדירה  פעולה  ושיתוף  יצירתיות  מעודדת  הלימוד;  לנושאי  משלהם  ערך 
מוטיבציה להגיע לתוצרים איכותיים בדרך חווייתית. לפיכך, החוויה הלימודית נחקקת בהם 

ורישומה ניכר גם לאחר סיום הפרויקט.152

לשיטתנו, על מנת ליישם למידה מסוג זה, ניתן לאפשר לתלמידים לבחור בעצמם תחום 
לימוד כלשהו על פי רצונם, ולהנחות אותם להיכנס לעובי הקורה על ידי חקר מעמיק של 

דטל, ליאור. במשרד החינוך כבר הכינו את הרפורמה בבתי הספר – אבל גלנט תוקע אותה. דה-מרקר, 18.4.21.  149

דטל, ליאור. במשרד החינוך כבר הכינו את הרפורמה בבתי הספר – אבל גלנט תוקע אותה. דה-מרקר, 18.4.21.  150
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 Krajcik, Joseph S., and Phyllis C. Blumenfeld, 2006. “Project-Based Learning,” in: R. Keitha Sawyer (ed.),  152
The Cambridge Handbook of the Learning Sciences, Cambridge: Cambridge University Press.
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יידרשו  יסודי, מהר מאד  התחום. הנחת היסוד היא, כי על מנת לחקור את התחום באופן 
יצטרכו  הם  בחומר,  להעמיק  מנת  על  כן,  כמו  האנגלית.  בשפה  להשתמש  התלמידים 
להתייחס אל הנושא שבחרו תוך שימת לב להיבטים מתחומים כגון היסטוריה, גיאוגרפיה, 
פיזיקה, כימיה וכדומה. לשם דוגמה, תלמידים שיבחרו לעסוק בסוגי מאכלים המאפיינים 
בקריאת  לשימוש  אותם  יוביל  כי  שסביר  בתהליך  מידע  לחפש  יצטרכו  מסויימת,  מדינה 
חומרים באנגלית. על מנת להבין כיצד התבססו מאכלים מסויימים באותה מדינה, יצטרכו 
התלמידים להבין מהם חומרי הגלם הזמינים באזור. לשם כך, הם יידרשו להבנת האקלים 
ההיסטוריה  במהלך  המזון  של  התפתחותו  אחר  מעקב  כן,  כמו  המקומיים.  והטופוגרפיה 
בדרך  שלטוניים.  אף  ולפעמים  דתיים  היסטוריים,  תרבותיים,  גורמים  הבנת  בתוכו  משלב 
זו יבצעו התלמידים מחקר בנושא המעניין אותם ונוגע אליהם אישית, תוך רכישה ושיכלול 
של מיומנויות כגון למידה עצמית, אינטגרציה בין מקורות מידע ובין תחומי לימוד, יצירתיות 
בכישורי  יתאמנו  האנגלית,  בשפה  שלהם  הידע  את  ויעמיקו  יתרגלו  הם  בנוסף,  וכדומה. 
אירגון למידה וניהול זמן ויפתחו דרכים לעידוד המוטיבציה העצמית שלהם ללמידה. יתרון 
חשוב נוסף של למידת עומק מסוג זה הוא העובדה, שהיא יוצרת עניין אצל התלמידים כיוון 
שהם מעורבים יותר במה שהם לומדים. התמקדות בלמידת עומק משפרת את הסיפוק של 
התלמידים מהלימודים, כמו גם את ההשגים שלהם.153 חשוב לציין, כי מודל למידה מסוג 
זה דורש הנחייה איכותית ומקצועית מצד המורה, על מנת לוודא כי התלמידים מגיעים אל 

רמת ההעמקה הרצויה.

במקום  ומיומנויות  כישורים  להקניית  מעבר  על  המבוסס  במודל  מדובר  כי  להיווכח,  ניתן 
למידת שינון. למידה מהסוג המוצע יכולה להיות מיושמת מעבר לנושא ספציפי, אל אזורי 
למידה חדשים או לצורך התמודדות עם בעיות חדשות. חשוב לציין, כי מודל למידה מסוג 
כזה מצריך מרכיבים נוספים, כגון ביזור סמכויות והעברת אוטונומיה לשטח במטרה לאפשר 

למורים להנחות תהליך כזה.

 

 << למידת עמיתים, בחירה ואירגון הלמידה

למידת עמיתים היא שיטת לימוד, המתבססת על שילוב תלמידים בהעברת התוכן הלימודי 
כחלק מפעילות הלמידה. שיטה זו מבוססת על התפישה, לפיה כל ילד וילדה מביאים עמם 
משהו בו הם טובים, וכל תלמיד/ה יכול/ה ללמד תלמיד/ה אחר/ת משהו. שילוב תלמידים 
יש לשלוט בחומר  לעומק, משום שעל מנת ללמד  נושא  כמלמדים מאפשר להם ללמוד 
הינה  האישית  הלמידה  שגם  הרי  אחרים,  מלמדים  כאשר  בנוסף,  בוריו.  על  אותו  ולדעת 
יכולות  ופיתוח  תירגול  מאפשרת  עמיתים  למידת  כן,  כמו  ביותר.  ומשמעותית  אפקטיבית 
של שיתופי פעולה, של למידה עצמית ושל למידה משותפת, אשר חשובות גם הן כמיומנות 

https://katzr.net/4cae9c .4.6.2021 ,דטל, ליאור. המדינה היחידה שבה אין משרד חינוך – וזה עובד מצויין, דה מרקר  153
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המאה ה-21. 

הם  שלרוב  משום  לימודי,  לדיבור  טובים  תנאים  לייצר  יכולים  עמיתים  כי  מראה,  המחקר 
של  להתפתחות  קרובים  שתלמידים  משום  זאת  ישירה.  בצורה  זה  את  זה  להבין  יכולים 
עמיתיהם, ועל כן פעולת ההתאמה ללומד טבעית להם ביחס לקשיים שמבוגרים עשויים 

לחוות במהלך ניסיונות ההתאמה שלהם אל האופן שבו תלמידים רואים דברים.154

למידת עמיתים מציעה אופן לימוד שונה מהלמידה המסורתית, משום שעל מנת להצליח 
בה, מורים ותלמידים צריכים לעבוד יחד. המורים יוצרים רצף לימודי, בו התלמידים יכולים 
בשיטה  אם  למידה.  תוכניות  ובעיצוב  חינוכיים  רעיונות  בפיתוח  ופעילים  שותפים  להיות 
באמצעות  אותם  ובודקים  לתלמידים  הידע  העברת  על  האחראים  הם  המורים  הישנה 
מבחנים, הרי שכאן מוצע מודל בו מורים מתווים את הדרך באמצעות שיתוף פעולה בינם 

לבין עצמם ובינם לבין התלמידים. לפיכך, גם לתלמידים יש תפקיד בתוך השינוי המוצע.155

 << פדגוגיה מותאמת אישית

שהיא  הסטנדרטית  להכשרה  קשור  המסורתית  הפדגוגיה  של  נוסף  משמעותי  חיסרון 
מספקת, שכן היא מתבססת על תוכניות לימודים אחידות וכמעט שאינה מביאה בחשבון את 
המאפיינים האישיים של כל תלמיד/ה, את חולשותיהם ואת חוזקותיהם. אלו הם מאפייניו 
של החינוך ההמוני, אשר נוצר בזמן המהפכה התעשייתית בהתאם לצרכים שנגזרו ממנה.

שעות  גילם.  פי  על  בעיקר  לכיתות  משובצים  התלמידים  המסורתית,  החינוך  במערכת 
וכל תלמידי הכיתה נבחנים באותן בחינות.  בין התלמידים באופן אחיד  הלימוד מחולקות 
אולם כיום, בזכות התמורות הטכנולוגיות, קל יותר לעמוד על המאפיינים הייחודיים של כל 

תלמיד ותלמידה ולהתאים להם תוכנית לימודים ההולמת את כישוריהם וצרכיהם.156

הדומות  חינוך  במערכות  במיוחד  חיונית  אישית  מותאמת  פדגוגיה  כי  מדגיש,  המחקר 
גדולים,  ובפערים  רבה  בהטרוגניות  מתאפיינת  אשר  מערכת  קרי  הישראלית,  למערכת 

ואשר תלמידים רבים בה מתקשים להתמודד עם הדרישות הסטנדרטיות של המערכת.157

 Blatchford P., Kutnick P., Baines E., & Galton, M. (2003). “Toward a social pedagogy of classroom group  154
work”. International Journal of Educational Research, 39 (1-2), 153-175.
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 שינוי שיטת ההערכה והמדידה 

עם שינוי התכנים ושיטות הלמידה, יצטרכו גם שיטות ההערכה והמדידה לעבור שינוי, שכן 
ספק אם המבחנים הנהוגים כיום מסוגלים לאמוד את כישורי המאה ה-21. 

ובני  מערכות  שלהם.  העיקריים  למדדים  בהתאם  משתנים  אירגונים  כי  מראה,  המחקר 
אדם כאחד מתאימים את עצמם לאופן בו הם נמדדים ולדרישות המופנות כלפיהם. לפיכך 
ומעצבת הלכה למעשה את ההתנהגות האנושית  כי עצם ההערכה משפיעה  לומר,  ניתן 
והאירגונית.158 במילים אחרות, המדידה לא רק בודקת בדיעבד את האלמנטים החשובים 
לאירגון, אלא גם מתווה עבורו את הדרך קדימה. משום כך, אחת הדרכים לקדם את הטמעת 
מיומנויות המאה ה–21 בבתי הספר, היא להגדיר בבירור את כישורי המאה ה–21 ולהתאים 

להגדרה זו את מערכת ההערכה והמדידה.

 << צימצום כמות המקצועות בהם מתקיימת בחינה מסכמת

מבחני הבגרות בארץ נוסדו בשנות ה-30 של המאה הקודמת, וכבר אז עלו כנגדם טענות 
השנים  לאורך  התלמידים.  ועל  המערכת  על  מיותר  עומס  ויוצרים  רלוונטיים  אינם  שהם 
ושוב לשנות את שיטת ההערכה של התלמידים,  ועדות שונות,159 אשר המליצו שוב  מונו 
ולהמיר חלק מהן בשיטות הערכה חלופיות, בכללן קורסים  לצמצם את מספר הבחינות 
חרף  אולם  ועוד.  פנימיים  מבחנים  פרוייקטים,  גמר,  עבודות  הפתוחה,  האוניברסיטה  של 

המחאות והוועדות השונות, המצב לא השתנה באופן משמעותי.160

את  מעריכות  בעולם  חינוך  מערכות  כיצד  בדקה  אשר  ליר,  ון  מכון  של  מקיפה  עבודה 
הבוגרים שלהן, מצאה כי ישראל נחשבת חריגה בתחום מבחינת כמות הבחינות. בישראל 
מחוייבים התלמידים להיבחן לפחות בשמונה מקצועות כדי לקבל תעודת בגרות, כאשר 
בארצות הברית אין כלל מבחני חובה חיצוניים בסיום הלימודים, בגרמניה יש ארבע־חמש 
בחינות, בשוודיה שלוש, ובבלגיה בחינה אחת בחיבור.161 קיימת כיום הבנה בינלאומית, כי יש 
לבדוק מחדש את הפרדיגמה של הבחינות, משום שפעמים רבות היא מזיקה ולא תורמת 
לתלמידים, לשוק העבודה או להשכלה הגבוהה. במרבית מערכות החינוך המובילות בעולם 

יש כיום מספר קטן של מבחנים חיצוניים מסכמים במקצועות הליבה.162 

Drucker, Peter F., 1974. Management: Task, Responsibility, Practices, New York, NY: Harper and Row.  158
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חוקרי חינוך מתריעים, כי העובדה שמספר מקצועות החובה בישראל גבוה מאוד בהשוואה 
בגרות  בבחינות  לעמוד  התלמידים  נדרשים  שבכולם  העובדה  גם  כמו  אחרות,  למדינות 
הבגרות  בבחינות  בהצלחה  בעיקר  מתרכזת  בתיכון  שהלמידה  לכך  מובילה  חיצוניות, 
כך, למשל, מציין פרופסור עמי  והדבר מקשה על קידום תהליכים של למידה עמוקה.163 
לעבור  “איך  ושל  שינון  של  טכניקות  מאמצים  תלמידים  רבים  במקרים  כי  וולנסקי,164 
בחינה”, אשר מאפשרות להם לקבל ציון סביר אולם אינן מעידות על איכות ההתפתחות 
האינטלקטואלית. לדבריו, משמעות הדבר היא שאין קשר בין הציונים לבין עומק הידע או 
לפני  מרתונים  כמו  דרך  קיצורי  יוצרת  המבחנים  תרבות  בנוסף,  התלמידים.  של  היכולות 
בחינה או דפים עם ריכוז חומר שיש לשנן ולדעת. התלמידים לומדים מתקצירים ומנהלים 
משא ומתן על החומר שבבחינה, והדבר יוצר נזק.165 טענות נוספות הנשמעות כנגד בחינות 
הבגרות הן, שהעיסוק בהן מצמצם את תחומי העניין של התלמידים, מגדיל חרדות וחוסר 
התלמידים.  לרווחת  הדאגה  את  להזניח  למערכת  וגורם  ואי־שוויון  פערים  מגדיל  תפקוד, 
את  מרחיק  בהם  האובססיבי  והעיסוק  ציונים  על  הדגש  כי  מבהיר,  פולן  מייקל  פרופסור 
הילדים מיצירת מוטיבציה פנימית, תחושת שייכות, חוויית רווחה ומטרה בחיים. פולן טוען, כי 
מדינות הדוחפות את התלמידים שלהן להתאמץ ולהשתפר על ידי שימוש נרחב בבחינות 
מבפנים,  עצמן  את  הורסות  בפועל  אולם  טכנית,  מבחינה  יותר  טובים  נתונים  יציגו  אולי 
משום שהן מרחיבות תופעות כגון דיכאונות, חרדה והתאבדויות.166 לפיכך, בחינות הבגרות 
נתפשות יותר ויותר ככוח לא מאוזן, המשפיע לא מעט על המשך חייהם של התלמידים ואינו 

מיטיב לא עם התלמידים ולא עם המורים.

וכי  מוגזמת,  לסטנדרטיזציה  נוטה  בישראל  החינוך  מערכת  כי  נראה  לעיל,  האמור  לאור 
כמות הבחינות החיצוניות פוגעת בתהליכים של פדגוגיה עמוקה. גם בהשוואה בין לאומית, 
מספר המבחנים החיצוניים הסטנדרטיים במערכת החינוך בישראל הינו מופרז. לפיכך, אנו 
ממליצים לצמצם את מספר בחינות החובה לקבלת תעודת בגרות ישראלית, כך שכמות 

הבחינות תעמוד על כמות הבחינות המאפיינת מדינות מובילות בתחום החינוך.

 << מעבר להערכה מעצבת ותהליכית

 - המציאות אותה אנו מכירים כיום היא, שבסוף תהליך הלמידה מגיעה הערכה מסכמת 
מסכמת היא  כלומר מבחן – והיא אשר מודדת את מידת ההצלחה של הלומדים. הערכה 
שיפוט  על  דגש  שמה  כזו  הערכה  הסמכה.  לצורך  או  למידה  שלב  סיכום  לצורך  הערכה 
ובסופה מופק שיפוט חד משמעי בדמות ציון. למעט  אובייקטיבי, סטנדרטי, מהימן ותקף, 

זוהר, ענת. 2013.  ציונים זה לא הכול: לקראת שיקומו של השיח הפדגוגי. בני ברק: הקיבוץ המאוחד.  163

פרופ’ עמי וולנסקי הוא פרופסור חבר בדימוס בבית הספר לחינוך של אוניברסיטת תל אביב, חבר סגל בבית   164
הספר למנהיגות של קרן מנדל ולשעבר המדען הראשי של משרד החינוך.

דטל, ליאור. ביזבוז של חצי מליארד שקל, כל שנה: מי צריך בכלל בגרויות? דה מרקר, 7.8.2018.  165
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מומחים  אולם  לתלמיד/ה.  במשוב  מלווה  אינה  מסכמת  הערכה  רוב  פי  על  הסופי,  הציון 
לחינוך יוצאים נגד שיטה זו וטוענים, כי מדובר באחד הגורמים השליליים ביותר במערכות 
החינוך, אשר מוביל לפגיעה של ממש בתהליך החינוכי ובהכנתם של התלמידים אל העתיד. 
במבחן,  להצלחה  בעיקר  המיועדת  צרה  למידה  יוצר  הציונים  אחר  שהמירוץ  משום  זאת 
גם שלב  כי  היא,  פוגע במיומנויות הדרושות לתלמידים במאה ה-21. לפיכך הטענה  ולכן 
ההערכה צריך לפתח אצל התלמידים מוטיבציה פנימית, משמעות, שייכות ותחושה שהם 
תהליך  בין  ההפרדה  את  לבטל  היא  זאת  לעשות  הדרכים  אחת  לעולם.  לתרום  מסוגלים 
מעצבת היא הערכה, שבמסגרתה מתקיים משוב  הלמידה לבין תהליך ההערכה. הערכה 
מתמיד ומתקיים תהליך למידה. מטרתה של הערכה מעצבת הינה שיפור מיומנויות הלומד 
וקידום הידע. היא מתבצעת כחלק אינטגרלי מתהליך הלמידה ובמהלכו, ועל פי רוב משלבת 
תהליכי למידה נוספים במהלך ביצוע המשימות הכלולות בה. הערכה מעצבת משלבת גם 
תהליכי רפלקציה של הלומדים ומעודדת אותם. היא אינה דורשת שיפוט חד משמעי )ציון(, 
אלא מלווה במשוב מפורט ובהיר לתלמידים, הכולל המלצות על דרכים לתיקון ולשיפור. 
הם  לאן  עצמם  את  לשאול  הלומדים  על  יעדים:  של  ברורה  הגדרה  מחייבת  כזו  הערכה 
רוצים להגיע, היכן הם נמצאים כעת וכיצד הם יכולים להגיע ליעד המבוקש. בנוסף, נדרשת 
אסטרטגיות  הצגת  תוך  שהוגדרו,  היעדים  השגת  מידת  להערכת  קריטריונים  של  הגדרה 

חלופיות ללומדים להשגת היעדים המבוקשים.167 

אמת.  בזמן  הלמידה  את  לשפר  המאפשר  תהליך,  למעשה  היא  מעצבת  הערכה  לפיכך, 
לשפר,  ניתן  שעוד  בזמן  התרחשותה,  כדי  תוך  הלמידה  על  משפיעה  כזה  מסוג  הערכה 
מעצבת  הערכה  והסתיימה.  התרחשה  שכבר  למידה  מעריכה  מסכמת  הערכה  בעוד 
הינה אפקטיבית בכל תחום תוכן - ניתן להשתמש בה בשפות, במדעי החברה, במדעים, 
היא  שאליו  למי  וקומוניקטיבית  מובנת  ברורה,  שתהיה  ובלבד  הלאה,  וכן  במתמטיקה 

מכוונת.168

לאור היתרונות הגדולים, נראה כי העולם מתקדם אל עבר ההערכה המעצבת. פרופסור 
אנדראס שלייכר מבהיר, כי זמנם של המבחנים כפי שהם נערכים כיום תם וכי יש לסיים 
את ההפרדה בין לימודים בכיתה לבין בחינה על החומר. במפגש עם אנשי חינוך ישראלים 
בדצמבר 2020 אמר שלייכר, כי בעתיד יתפתחו כלים שיאפשרו צורת הערכה אחרת, על 
יקבלו פידבק מיידי על  יידעו מה זה מבחן, משום שהם  מנת שהתלמידים בדור הבא לא 

למידתם.169

 National Research Council. Classroom assessment and the national science education standards. National  167
Academies Press, 2001.
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או לכל הפחות  לאור כל זאת, אנו ממליצים לעבור מהערכה מסכמת להערכה מעצבת, 
לשלב בין שני סוגי ההערכות. אנו סבורים, כי יש לבצע תהליכי הערכה, אשר ילוו את הילדים 
מרגע כניסתם למערכת החינוך ועד סיום לימודיהם בה, ולא להתמקד רק בשנים האחרונות 
שלהם במערכת. בנוסף, אנו מציעים לעודד הערכה שתחזק מיומנויות וכישורים ותעצב את 

תהליך הלמידה. 

נתונים  קיים מגוון של אסטרטגיות המקושרות להערכה מעצבת, אשר מתוכננות לאסוף 
המוצעות  הדרכים  אחת  נוספים.170  לימודיים  וליעדים  התלמידים  של  להבנה  הקשורים 
היא בנייה של “תיק עבודות”, המציג את יכולותיהם וכישוריהם של הילדים לאורך השנים. 
בדרך זו, כל ילד אוסף לעצמו רשימה של הישגים, הערכות ועדויות ליכולות, לידע ולערכים 
תיק  בידיו  מחזיק  הוא  החינוך,  ממערכת  בצאתו  לימודיו.  שנות  לאורך  לאסוף  שהצליח 

עבודות מפורט, אותו הוא יכול להציג לקראת יציאה לדרך חדשה.

שיטה נוספת כחלופה לאופציית המבחנים הינה שיטת המשימות. לצורך כך, נקבע סולם 
משימות לכל תחום לימודי, וכן נקבע מידרג של הישגים אותם ניתן להשיג במסגרת משימות 
ההערכה. התלמידים יכולים לבחור באיזה משימות ברצונם להשתתף ובסיום המשימה הם 
מקבלים את החיווי “השגתי” או “לא השגתי”. עם כל הישג, התלמידים מתקדמים בסולם 
ולהגיע  22 בתחום מסויים,  יכול להגיע לדרגה  הדרגות לאורך השנים. כך למשל, תלמיד 
עם  תיקייה  התלמידים  מקבלים  החינוך  במערכת  המסלול  בסוף  אחר.  בתחום   3 לדרגה 
לסייע  יוכל  כזה  אישי, אשר משקף את החוזקות שלהם בתחומים שונים. מסמך  פרופיל 
להם בהכוונה לקראת עולם התעסוקה, שכן ניתן יהיה לבחון את החוזקות שלהם ולבדוק 
האם הן מתאימות למקצועות שיבחרו. לשם דוגמה, הפרופיל האישי של עובדים סוציאליים 
יצטרך להציג חוזקות אשר לא בהכרח יידרשו מפרופיל אישי של מדענים, ולהיפך. בנוסף, 

מסמך כזה יאפשר גם לתעשייה לנתח את חוזקותיהם של התלמידים ביתר קלות. 

יש לציין, כי בצבא, בהייטק ובענפי תעשייה נוספים מתבצעות הערכות חלופיות להערכה 
ההערכות  את  לבצע  יודעים  רבים  ואזרחיים  צבאיים  גופים  שנים.  מעט  לא  כבר  מסכמת 
הדרושות להם בצורה יעילה ומדוייקת למטרותיהם. הערכות מסוג כזה מתבצעות כיום הן 
בשלבי המיון והן בשלבי ההכשרה. ניתן, למשל, לבצע הערכה של היצירתיות באופן המפלח 
את המדידה למרכיבים, אשר מאפשרים לאתר את המועמדים היצירתיים ביותר בתחום 
צוות,  ועבודת  יכולות שיתוף פעולה  אישיים,  ובין  אישיים  כישורים  לבדוק  גם  ניתן  מסויים. 

יכולת פתרון בעיות וכיוצא באלה.
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 שינויים מבניים במערכת החינוך

מערכת חינוך המתמקדת בהקניית כישורים ואשר שואפת להיות רלוונטית לחיים שמחוץ 
לכותלי בית הספר, צריכה לדעת להתאים את עצמה למאפיינים האישיים של התלמידים 
חינוך  מערכת  על  זו,  מורכבת  במשימה  להצליח  כדי  חיים.  הם  בהן  הקהילות  ולמאפייני 
מוכוונת כישורים לפעול באופן מבוזר ולהפחית את משקלם של הסטנדרטים האחידים.171 
לפיכך, ולאור העובדה שרפורמות קודמות נתקלו במכשולים הקשורים למבנה המערכת 
ולריכוזיות הגבוהה שלה, אנו סבורים כי לצורך הטמעת מיומנויות המאה ה–21 יידרש שינוי 

מבני במערכת החינוך הישראלית. 

מערכתיות,  הינו  חינוך  במערכות  מוצלחת  לרפורמה  הדגשים  אחד  כי  מציינים,  מומחים 
יועץ  המשמש  פולן,  מייקל  פרופסור  לשינוי.  במערכת  הגורמים  כל  של  ורתימה  גיוס  קרי 
למערכות חינוך שונות בעולם, מבהיר כי קשה להוביל רפורמה במערכות חינוך המנוהלות 
“מלמעלה למטה” בלבד. במקום לנהל בצורה ריכוזית, מציע פולן לשאוף לאחדות מטרה 
של כל הגורמים. זאת משום שלצורך הובלת משימה בסדר גודל כזה יש לקחת בחשבון גם 
יש  ושיתופי פעולה בכל הרמות. לפיכך  ונדרשת אינטראקציה טובה  את עובדי המערכת, 

לגרום למנהלים, למורים, לתלמידים ולהורים להבין כי מדובר במהלך בעל ערך.172

בהתאם לכך, אנו מציעים לבצע שינוי מערכתי, אשר יאפשר יצירת חיבורים ושיתופי פעולה 
משרד  מטה  שבו  מבנה  ליצור  יש  כי  סבורים,  אנו  המערכת.  שלבי  בכל  שינויים  שיקדמו 
ובפיקוח,  בתמיכה  עוסקים  המחוזות  ראשי  כרגולטור,  ומשמש  הדרך  את  מתווה  החינוך 
הרשויות המקומיות מספקות תמיכה אדמיניסטרטיבית ובכך מורידות ממנהלי בתי הספר 
חלק מהנטל, ומנהלי בתי הספר הם שאחראים על הביצוע לאור המטרות שהגדיר משרד 

החינוך, תוך קבלת אוטונומיה מורחבת וגמישות פדגוגית ותקציבית.

 שינוי בדרך ההוראה ובמעמדם של המורים

המרכזיים  השינויים  אחד  הספר,  בבתי   21  – ה  המאה  מיומנויות  את  להטמיע  מנת  על 
שצריכים להתרחש הוא שינוי בדרכי ההוראה, במעמדם של המורים ובהגדרת תפקידם. 
זאת משום שמעבר ממערכת חינוך השמה דגש על תכנים מוגדרים שעל התלמידים לרכוש 
ובשיפור כישורי התלמידים, מחייב הכנה אחרת של צוותי  אל מערכת העוסקת בהקנייה 
ההוראה: בניגוד למצב הקיים כיום, בו מורים מגיעים עם ידע ומנחילים אותו לתלמידים, הרי 

איזנברג, אלי ועומר זלבנסקי אדן, התאמת מערכת החינוך למאה ה–21. המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2019.  171
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ששיטות הלימוד המוצעות במסמך זה מחייבות שילוב דרכי הכנה אחרות. נציין, כי במדינות 
ומפתחים  גם מעצבים  חינוך איכותית, המורים לא רק מלמדים תכנים, אלא  עם מערכת 
בעלות  לוקחים  הם  בכך  הלמידה.  מרחב  את  ואפילו  ההוראה  דרכי  את  בוחרים  אותם, 
ואחריות על המתרחש בכיתות. כך, קורה למשל, במודלים של למידה מבוססת פרוייקטים, 
למידה בקבוצות, למידת עמיתים ולמידה בין-תחומית, בהם התלמידים מקבלים יותר זמן 
שלהם.  הלמידה  על  אחריות  יותר  ולוקחים  המורה  של  לכן  קודם  שהיה  הזמן  חשבון  על 
המורים מנחים את התהליך ומשמשים כמאמנים, מנהיגים ומנטורים. 173לצורך כך, הצוות 
בשיטות  לשינויים  ולהסתגל  לתמורות  עצמו  את  להתאים  מסוגל  להיות  צריך  הפדגוגי 

ההוראה והלמידה.174

יותר  לאטרקטיבי  ההוראה  מקצוע  של  הפיכתו  הוא  כזה  לצעד  הנלווה  חשוב  יתרון 
והן משום  ומחוברים אל התהליך,  הן משום שהמורים מעורבים  אינטלקטואלית,  מבחינה 
זו מאפשרת  עובדה  היומיומית שלהם.  שהתפתחותם המקצועית הופכת חלק מהעבודה 
ואקטיבי,  לימוד שוטף  להם להתאים את עצמם למציאות המשתנה במהירות באמצעות 

וליהנות מסיפוק בעבודה.175

ואת בתי הספר בעיצוב מדיניות, הרי שהם  כי כאשר לא מערבים את המורים  יש להבין, 
לא  ישראל  אם  כי  מבהיר,  שלייכר  אנדראס  פרופסור  שלה.  ביישום  לסייע  נכונים  פחות 
משמעותי  שינוי  לחולל  תצליח  לא  היא  הרפורמה,  בעיצוב  והמנהלים  המורים  את  תערב 
במערכת משום שהם פשוט לא יירתמו אליו. זאת בעיקר על רקע העובדה, שבישראל חלו 
שינויים תכופים בשדה הפוליטי בשנים האחרונות, אשר הובילו לתחלופה גבוהה של שרי 
חינוך. שלייכר מבהיר, כי כאשר חלופת השרים כה תכופה וחדשות לבקרים מגיע שר חינוך 
חדש הנותן הוראות חדשות, הרי שבסופו של דבר עובדי המערכת מאבדים אמון ופשוט 
ממשיכים לעשות את מה שעשו תמיד מבלי להיענות לרפורמות. לפיכך, על מנת להצליח 
לבצע רפורמה עמוקה, השינוי חייב להתבצע בשיתוף פעולה עם המורים, ויש לוודא שכל 

הגורמים במערכת יחתרו לאותן מטרות ויהיו מסונכרנים.176 

חשוב לציין, כי מאמצים לביצוע שינויים מהסוג הנזכר במסמך זה אשר יערבו את המורים 
והמנהלים, צפויים לזכות לתגובה חיובית. על פי מחקר של המכון הישראלי לדמוקרטיה, 
רובם הגדול של מורי ישראל מבין את הצורך ושותף לרצון להוביל שינוי בפדגוגיה על מנת 
להפוך אותה לעמוקה יותר, אולם נראה כי הם אינם מצליחים להוציא את המדיניות מן הכוח 

אל הפועל.177
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