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   מנהליםסיכום

החינוך הוא אחת . הביטחון והחברה, חוסנה הלאומי של מדינת ישראל מושתת על ההון האנושי שלה ועל יתרונה היחסי בתחומי הכלכלה

,  המתאפיינת בדינמיות21-ומערכת החינוך כיום נדרשת לעמוד באתגרי המאה ה, התשתיות הלאומיות החיּוניֹות להבטחת יתרון זה

  . ובהשתנּות כלכלית וחברתית מתמדת, בתהליכי גלובליזציה, במקצועות חדשים, בהתפתחות טכנולוגית מּואצת

זוהי השאלה ? נוך הקיימות רלוונטיות ועונות על הצרכים המשתנים בעידן שבו הטכנולוגיה היא רכיב חשוב בכל היבטי חיינוהאם מערכות החי

 .  שעלינו לשאול בפתח העשור השני של המאה

ם חדשה כנית לימודיומגמות ואתגרים גלובליים אלו מחייבים את מערכת החינוך בישראל להגדיר מחדש את מטרותיה ולהתאים להן ת

   .21-שיפתחו את מנהיגות העתיד של כלכלת הידע והחברה הישראלית במציאות המשתנה של המאה ה, וסביבת למידה עדכנית

התכנס לקראת כנס הרצליה כדי , האקדמיה והחינוך בישראל, החברה, הטכנולוגיה, שכלל נציגים בכירים מעולם הכלכלה, צוות חשיבה

, לבחון את השפעתם על תחומי הכלכלה, תקופה הנראית לעיןאת אלה הצפויים בובתקופה זו רחשים להגדיר את השינויים המתולנסות 

 של מגמות -  הצפויות והרצויות -להבין את צורכי התלמידים החיים בתקופה זו של שינויים ולהגדיר את ההשלכות , החברה והביטחון

  .  אלו על מערכת החינוך

  

   רקע. 1

החינוך הוא אחת . הביטחון והחברה, שראל מושתת על ההון האנושי שלה ועל יתרונה היחסי בתחומי הכלכלהחוסנה הלאומי של מדינת י

, מתאפיינת בדינמיות ה- 21- מערכת החינוך כיום נדרשת לעמוד באתגרי המאה הו ,התשתיות הלאומיות החיּוניֹות להבטחת יתרון זה

  . ובהשתנּות כלכלית וחברתית מתמדת, כי גלובליזציהבתהלי, במקצועות חדשים, בהתפתחות טכנולוגית מּואצת

זוהי השאלה ? בכל היבטי חיינוחשוב צרכים המשתנים בעידן שבו הטכנולוגיה היא רכיב ועונות על הנטיות וואם מערכות החינוך הקיימות רלה

  .  לשאול בפתח העשור השני של המאהשעלינו 

, ) ועודפינלנד, אוסטרליה, סינגפור, בריטניה, ב"בהן ארה(ונות מדינות רבות בעולם בשנים האחרשהיא מציבה מעסיקים אתגר שאלה זו וה

תכניות לאומיות שאפתניות וארוכות בחקיקה ובשינוי המעוגן , נמצאות כבר היום בתהליכי שינוי של מערכות החינוך שלהןן המדינות רבות מו

אחד מעמודי התווך  .21-ע ולצייד אותם במיומנויות מתאימות לחיים במאה הכניות מבקשות לענות על צורכי הלומדים בעידן המידוהת. טווח

   .אותםומניעה תהליכים חינוכיים עדכניים הוא שילוב הטכנולוגיה בשגרת ההוראה והלמידה כמאפשרת של תכניות אלו 

ריה של מערכת החינוך הישראלית אתג. את המחרנחמיץ כדי שלא , אין ספק כי גם על מדינת ישראל להיערך בהקדם ולהצטרף למגמה זו

 המדינות המערביות שהשתתפו בהשוואה לשארהנמוכים ביותר  - ההישגים של ילדי ישראל במבחנים הבינלאומיים  היובעשור האחרון; רבים

בתוך כעשור : " כי מזהיר,מנהל מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל, דוד דן בן' פרופ.  ופערי החינוך היו הגבוהים ביותר,במבחנים

 עם בוגרי החינוך הישראלי בכל התחומים )הבינלאומייםהמדינות המערביות שהשתתפו במבחנים (יתחרו בוגרי החינוך ממדינות אלה 

אחד היעדים . שרבים לא יוכלו להיחלץ ממנה,  שישראל מספקת לילדיה תעמיד אותם בנחיתות'ארגז הכלים'רמת . המכריעים של החיים

אך דווקא במדינה .  שוויוני ככל שאפשר'ארגז כלים'ידי מתן -ל מערכת חינוך ציבורית צריך להיות הקטנת פערים בהזדמנויות עלהעיקריים ש

עם פערי החינוך הגבוהים במערב היא . מערכת החינוך פועלת בדיוק בכיוון ההפוך, השוויון בהכנסות הינו מהגבוהים בעולם המערבי-בה אי

."הכנסות הגבוהים של העתידזורעת היום את פערי ה
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  . 2010, דן בן דוד' פרופ, 1999 מדינות מערביות מובילות מאז 25-המשווה את ישראל ל, מתוך סיכום מחקר השוואתי חדש של מרכז טאוב



 כך שתוכל להכין את ,ולהתאים את מערכת החינוך - 21-עלינו להבין את צורכי הלומדים ואת צורכי החברה והכלכלה במאה ה, זאתלאור כל 

  .  הבאיםתלמידי ישראל להצלחה בעידן המידע ובכלכלה הגלובלית ולהבטיח את המשך קיומה ואת שגשוגה של מדינת ישראל בעשורים

  

  21-צורכי החברה והכלכלה במאה ה. א

הכישורים והמיומנויות הנדרשים בשוק העבודה משתנים המראים כי  החלו להתפרסם ניירות עמדה ודוחות 21-בעשור הראשון של המאה ה

 קוראים ומסמכים אל .תלשוק העבודה ולמערכת הכלכלית הגלובלי, יום-םבעקבות התפתחות טכנולוגיות המידע וחדירתן המהירה לחיי היו

2. העבודה העתידיעולםל וולהכשיראת הדור הצעיר תוכל להכין זו  כדי ש, במערכת החינוךיםלשינוי ושיפור מהיר
נראה כי כבר העשור השני  

,  העסקיםהצמיחה הגדולה ביותר תהיה בתחומיוכי , צופן בחובו שינויים מרחיקי לכת בשוק העבודה המקומי והבינלאומיהנוכחית של המאה 

,  יצירתיות-כגון , גלובלית" כלכלת ידע"דורשים כישורים ומיומנויות חדשים במציאות המשתנה של אלו תחומים . הפיננסים והשירותים, הניהול

ים כישור. פיתוח עצמי וחשיבה מערכתית, ניהול עצמי, גמישות וכושר הסתגלות מהיר, אישית ועבודת צוות-תקשורת בין, יכולת פתרון בעיות

 -  עובדי ייצור לעומת אנשי שיווק ושירותים :מדגישים את הטשטוש הגדל והולך בחלוקת העבודה המסורתית, עובדיםלעוד ועוד הדרושים , ואל

החינוך , אלא גם בתחומי הבריאות, טק-לא רק בתעשיות הטכנולוגיה וההייכיום נדרשים כל אלו . חברתיותמיומנויות ומיומנויות טכניות לעומת 

 יתקשה להשתלב -) Knowledge Worker" (ֶיַדעעובד "היה מי שלא י. מקיפים כמעט את כל האוכלוסייהומשום כך , אר תעשיות השירותיםוש

.21-בחברה ובכלכלה של המאה ה
3

  

עסיקים גם מ - בעתיד ו של החברה להתמודד עם דרישות אלהוהצורך להבטיח את יכולת - לגבי שוק העבודה והכלכלה ונראה כי תחזיות אל

בו היא טוענת כי ו פרסמה נייר עמדה ,חברה בינלאומית מובילה בתחום רשתות תקשורת, (Cisco)  סיסקו:לדוגמה. חברות מובילות בעולם

 ,עתיד הצמיחה והיציבות של הכלכלה הגלובלית תלוי ביכולתן של מערכות החינוך בעולם להכין את התלמידים להצלחה מקצועית וקריירה

 טוען כי כדי ,Dellמייסד חברת המחשבים המובילה ,  מייקל דל4. מודל חינוכי חדש שיסייע להתאים את החינוך למציאות החדשהואף מציעה

גם ) מתמטיקה ומדעים, שפה(הליבה מקצועות  לענוסף , מנהיגי המחר, להתחרות ביעילות בכלכלה הגלובלית זקוקים התלמידים של היום

.שהעולם ניצב מולן כדי שיוכלו להתמודד עם הבעיות והסוגיות ,ם להיות יצירתיים וחדשנייםמיומנויות וכלים שיאפשרו להל
5

  

  

  צורכי הלומדים בעידן המידע . ב

 הקצב המהיר של השינויים .נפרד מחייהם-השימוש בטכנולוגיות הדיגיטליות מוטמע היום בחיי התלמידים באופן טבעי ונעשה חלק בלתי

עצמן את להסתגל ולעדכן ) מערכות גדולות אחרותכמו ל( והקושי שיש למערכות חינוך ,די על חיי התלמידיופן מימשפיעים באה, םיהטכנולוגי

קיימת דיכוטומיה בין . יוצרים פער בין חיי התלמיד בעולם לבין סביבת הלמידה שבית הספר מציע לו כל אלו - בקצב התמורות המהירות

,  לבין התכנים-  באמצעות המחשב והאינטרנט  להתפתח ולקבל גירויים ותכנים שמעניינים אותו,היכולת האישית של התלמיד לעדכן את עצמו

פער זה מערער את מעמדו של בית הספר כגוף המכין את תלמידיו לחיים . נחשף בבית הספרהוא אליה שחומר הלימוד וסביבת הלמידה 

  . בעידן המידע ובכלכלה הגלובלית

התלמידים ללמוד מצד  תלמידים בגיל בית הספר מצביע על מגמה גוברת של רצון 300,000-קרב כ בב"ה באר2009שנת סקר שנערך ב

בשילוב הטכנולוגיה ועל הפער העצום שבין האופן שבו התלמידים היו רוצים ללמוד לעומת מה שבית הספר מציע
בקרב תלמידים סקר דומה ( 6

המרכז הבינתחומי ,  בית ספר סמי עופר לתקשורת- וגיה של האינטרנט מטח והמרכז לחקר הפסיכול ידי-נערך לאחרונה עלים יישראל

 :  וממצאיו יוצגו בכנס הרצליה במושב החינוך שכותרתו) הרצליה

"Israel's National Education and School System: Preparing the Next Generation for the 21th Century."   
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 Research on Future Skill Demands: A Workshop Summary (2008), Margaret Hilton, Rapporteur, National Research Council, 

http://www.nap.edu/catalog/12066.html.   
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 Darr, A. (2007), The knowledge worker and the future skill demands of the United States workforce, Paper prepared for the National Academies 

Workshop on Research Evidence Related to Future Skill Demands, Washington, DC, 
http://www7.nationalacademies.org/cfe/Future_Skill_Demands_Commissioned_Papers.html.  
4
 Cisco Systems (2008), Equipping Every Learner for the 21st Century (White Paper), http://www.cisco.com/web/about/citizenship/socio-

economic/docs/GlobalEdWP.pdf.   
5
 Partnership for 21st Century Skills (2009), The MILE Guide, Milestones for improving Learning & Education, 

http://www.21stcenturyskills.org/downloads/P21_MILE_Guide.pdf.  
6
 http://www.blackboard.com/resources/k12/Bb_K12_09_TrendsUpdate.pdf. 



  מגמות בעולם. ג

משקיעות היום משאבים רבים במערכת החינוך כמנוף להתאוששות והתחדשות בעקבות , ב ובריטניה"כמו ארה, ולםמדינות מובילות בע

נשיא  .21-הטכנולוגיה היא המרכיב המרכזי המחבר בין הפדגוגיה והמיומנויות של המאה הו, 2008-2009המשבר הכלכלי העולמי של 

כניות הלימודים למיומנויות והתאמה של תפיתוח נושאי לימוד חדשים ולל, 2009מאי  בחודשקונגרס שאושר ב, חוקיזם  , אובמהברק, ב"ארה

מּודעּות גלובלית ואוריינות עסקית ואזרחית  -החדשים בין נושאי הלימוד .  מיליון דולר לחמש שנים500בהשקעה של  -  21-המאה ה

כדי כל זאת . שיתופיות ואוריינות מידע ומדיה, תקשורת, ת וחדשנותיצירתיו, המשולבים בפיתוח מיומנויות של חשיבה ביקורתית ופתרון בעיות

.ב יוכלו להשתלב בהצלחה בשוק העבודה העתידי"שאזרחי ארה
7

   

 במטרה להבטיח את ,כנית ארוכת טווחו הקורא לתDigital Britain"8" פרסמה ממשלת בריטניה מסמך מדיניות בשם 2009יוני חודש ב

 שתאפשר - כלכלת הרשת: סוגים חדשים של מערכות כלכליותעוסק בהמסמך . ת כלכלת הידע העולמיתמעמדה של בריטניה כמובילה א

. מניעמאיץ ושתתבסס על המערכת הכלכלית הדיגיטלית כגורם  - וכלכלה של תוכן ושירותים ,תקשורת מהירה וסביבה עסקית יעילה יותר

שהנחלתן צריכה להתחיל כבר בבית  - בעל יכולות ומיומנויות חדשות ,ומןתלויה בכוח אדם מי" בריטניה הדיגיטלית"האפשרות לבנות את 

צריך ) ICT(התקשוב . בחינוך הגבוה ובעבודה,  בבית הספר התיכון:)Life Long Learning(משך בלמידה לאורך כל החיים יהספר היסודי ולה

לעבודה ולחיים בעידן , שהיא מיומנות הכרחית ללמידה -ית  במטרה לטפח את האוריינות הדיגיטל,כניות הלימודיםותמלהיות חלק אינטגרלי 

יצירת תנאים זאת בלעשות שאפשר  ו,שמערכת החינוך חייבת להוביל את השינוי ולא להישאר מאחור,  המסקנה הבריטית היא9.הנוכחי

תוכל לקלוט את זאת שכמערכת . ללא צורך בהתערבות מרכזיתבהתמדה לבניית מערכת חינוך שתשכלל ותפתח את עצמה מתאימים 

כנית ותההצלחתה של  לע האיום הגדול ביותר ,אולםו 10.חלק אינטגרלי מתהליך הלמידה המתמשךעשותם החידושים הטכנולוגיים ול

המשימה הראשונה במעלה  ,משום כך. שינוי הדרוש במערכת החינוךאת הלהביא המסוגל בבריטניה הוא המחסור בכוח אדם מקצועי ומיומן 

  .היא למשוך אנשים איכותיים ולהכשירם לתפקידים מוביליםבבריטניה היום 

כנית בוחנת את ותה. Future Lab של הארגון הבריטי "Beyond Current Horizons"כנית ולמצוא בתאפשר כיוון חשוב בהקשר זה עוד 

המטרה המוצהרת של התכנית היא . וךההתפתחות הטכנולוגית הצפויה בשני העשורים הבאים ואת ההשפעות הצפויות על החברה והחינ

פי מסמכי -על, האתגרים המרכזיים שיעסיקו אותנו בהקשר החינוכי. הדור הבאורכי הגדרה ותכנון מחדש של החינוך על מנת להתאימו לצ

ח של צורך בפיתו; ל המסגרת החינוכית בעולם של תקשורת ורשתות וירטואליותשתכנון מחדש : בנושאים האלהמתמקדים , כניתוהת

בחינה מחדש של המטרות החינוכיות בהקשר של ; זמןבאסטרטגיה מערכתית לתמיכה בתהליכי למידה מורכבים שאינם מוגבלים בחלל ו

  11.ודאות במערכת הכלכלית העולמית- שינויים ואי

נית לימודים חדשה כותלהן  מחייבים את מערכת החינוך בישראל להגדיר מחדש את מטרותיה ולהתאים ומגמות ואתגרים גלובליים אל

  . 21-את מנהיגות העתיד של כלכלת הידע והחברה הישראלית במציאות המשתנה של המאה ה יפתחוש, וסביבת למידה עדכנית

  

לקראת כנס הרצליה התכנס ,  בישראלהאקדמיה והחינוך, החברה, הטכנולוגיה,  שכלל נציגים בכירים מעולם הכלכלה,צוות חשיבה

לבחון את השפעתם על , הצפויים בתקופה הנראית לעין בתקופה זו ואת אלה יר את השינויים המתרחשיםלהגדוכדי לנסות העשירי 

 הצפויות -צורכי התלמידים החיים בתקופה זו של שינויים ולהגדיר את ההשלכות את להבין , החברה והביטחון, תחומי הכלכלה

  .  על מערכת החינוךו של מגמות אל-והרצויות 

   

לדיונו של מושב החינוך בכנס  -נייר עמדה זה חובר על בסיסם . נתונים וממצאים מחקרייםבצירוף ות סוכמו ועובדו דברי חברי הצו

  ). 2010(הרצליה העשירי 
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/ ה התעסוק/  האם יש גופי ידע ומקצועות ליבה מוגדרים הנחוצים בתחומי  הכלכלה - 21- בעולם המשתנה והדינמי של המאה ה  .א

  ?מהם, אם כן? הביטחון/ החברה 

 ֵאילּו יכולות ומיומנויות דרושות להצלחה - 21- את המאה הותהמאפיינ, גלובליזציהשל בעולם של התפתחות טכנולוגית מואצת ו  .ב

  ?הביטחון/ החברה / התעסוקה / בתחומי הכלכלה 

 שבה האדם הוא ,יצרו מציאות חדשה, רתייםאוגרפיים וחביהמאפשרות תקשורת מידית חוצת גבולות ג, מהפכות הטכנולוגיה  .ג

, ות עולם ועמדות ערכיות בנושאים של זהותשבאיזו מידה יש לחזק את הפן המקומי ולעצב תפי". אזרח העולם"במידה רבה 

  ? הייחודיתהתרבות מאפייני המאיים לשחוק את  -מול התחזקות הפן האוניברסלי , השתייכות ונאמנות למדינה

, למידה,  לצורכי תקשורת- ו נולדו לתוך עולם עתיר טכנולוגיה והם מתנהלים בו באופן טבעי בכל תחומי החייםהתלמידים של ימינ  .ד

ורכי  שתתאים לצ,רצוי לעצב את מערכת החינוך  כיצד-ובהתחשב בנושאים שעלו בשאלות הקודמות , בהתחשב בכך. יצירה ועוד

   ?21 - המאה ה

  

  מקד הצוות התןבהשעיות המרכזיות בהסוגיות וה. 3

ועם הנוכחית אינה ערוכה להתמודד עם אתגרי המאה בישראל מערכת החינוך : 21-ההיערכות להתמודדות עם אתגרי המאה ה •

 .תהליכי הגלובליזציה

, באיכות הסביבה ובהיקף המיסוי,  ישראל מדורגת במקומות נמוכים במדד הביטחון האישי והפיזי:פערים באיכות החיים •

.מתן עדיפות לטכנולוגיות מידע ותקשורתבריים ובהקצאת משאבים ציבו
12

 

ההישגים ן החברתיות והאישיות חשובות לאין ערוך מ, המיומנויות החשיבתיות: חשיבות המיומנויות לעומת ההישגים •

  .הוא כאל תנאי הכרחי) חשיבה מדעית ומתמטית, שפה(הישגים פורמליים כלפי שהיחס אף על פי , הפורמליים

יכולת למידה , חדשנות ויצירתיות, יכולת עבודה בצוות :וק העבודהשלבקליטת עובדים חדשים כחשובות יכולות המוגדרות  •

 .יכולת הסתגלות למצבים שונים ומשתנים, עצמאית

בתחומים הטכניים תומכי עובדים מיומנים בעתיד ו שלצד עובדים אקדמיים יידר :או מקצועית ברמה גבוהה/ת והשכלה אקדמי •

, הולך ופוחתסיים דנפונים היום ללימודים טכניים וההם צעירימשום שמספר ה , לבנקודה זו ראויה לתשומת. עטכנולוגיות המיד

 .הצטמצם מאודבארץ  וושוק ההכשרה למקצועות אל

נמדדת והיא , הספר נשמרת רמה גבוהה של מצוינות בחלק קטן מאוד של בתי :רמת ההישגים הלימודיים בהשוואה בינלאומית •

להגיע לחוד החנית של הכלכלה , בהמשך, הצלחת חלקםמתוך ו(ההצלחה של רוב הלומדים בבחינות הבגרות  מתוךבעיקר 

ויון היא השו- ורמת הפערים ואי,בעולם המפותחהנמוכים ן ממוצע ההישגים הלימודיים בישראל הוא מ ,ואולם). והמדע העולמיים

.הגבוהיםן מ
13

  

  .חוסר מיומנות של חשיבה וכתיבה מדעית •

מספר מספר המחשבים לשבין  ביחס נמצאת בפער גדולמערכת החינוך בישראל  :עדר תשתיות דיגיטליות ללמידההי •

ישראל מדרג את  ,2008- שפורסם ב , מדינות22בקרב מחקר בינלאומי . בהשוואה למדינות מפותחות רבות -התלמידים 

 .בשליש התחתון מבחינת הרמה הטכנולוגית בחינוך

במקום באותו זמן ישראל הייתה  מראה כי 2006-מחקר השוואתי מ :ה חינוכית טובה בבתי הספר בארץיי של חוותחושההיעדר  •

הספר פעם  הטרדות או הצקות בשטח בית,  שהיו קורבן למעשי בריונות11-15בני  באחוז התלמידים -  מדינות28 מתוך 4-ה

.אחת לפחות
14

  

  .ההוראהאיכות פוגם בה של המורים כיםשכר ודימוי נמו •
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 : 21- בהתאמה למיומנויות הדרושות לחיים במאה ה-מערכת החינוך צריכה להגדיר חזון ברור ודרכים למימושו . א

אזרחות , מוסריות הומניסטית, גישה רציונלית בצירוף אוריינטציה ביקורתית, כישורי חשיבה והבעה: מטרות הלמידה •

אחריות , מצוינות, אינטליגנציה רגשית ומיומנויות חברתיות, חקרנות ויצירתיות, נויותצדק חברתי ושוויון הזדמ, דמוקרטית

 . אוריינות מדעית ומתמטית, )חברתית וסביבתית(

 .תרבותית מכבדת של פלורליזם וסובלנות-בצירוף עמדה רב) של הרוב והמיעוט(ערכי זהות תרבותית ולאומית  •

תגדיר ,  המדינה תקבע מדיניות–מגמות לביזור המערכת (ת החינוך הגדרה מחדש של תפקיד המדינה בהובלת מערכ •

 ).  סטנדרטים ותהליכי הערכה

   :21-כניות הלימודים למיומנויות הדרושות לחיים במאה הויש להיערך להתאמה של סביבות הלמידה ות. ב

 .לכל תלמיד ולכל מורה, בכל הכיתות,  בכל בתי הספרתשתיות מחשוב ותקשורת •

 . שליטה במיומנויות של טכנולוגיות המידע והתקשורת:יגיטליתאוריינות ד •

 .בשפת האם ובשפה האנגלית) פה-בכתב ובעל(שליטה במיומנויות הבנת הנקרא והבעה : אוריינות שפתית •

 .חדשנות ויצירתיות, פתרון בעיות,  הבנה וחשיבה ביקורתית:אוריינות מדעית ומתמטית •

  .תקשורת וירטואלית בין מורה לתלמיד ובין מורה להורה,  בית-פר  רצף בית ס:למידה מכל מקום ובכל זמן •

 .  ויזואליים ומקוונים,  טקסטואליים:נגישות למקורות מידע זמינים ומגוונים •

LMS(הלמידה וההערכה ,  באמצעות מערכות לניהול ההוראה:כלים לניהול הלמידה ולהתאמה אישית •
15

.( 

באמצעות , הורים והקהילה, מורים, ליצירת דיאלוג ושיתופיות בין תלמידים סביבות וכלים :למידה שיתופית וקהילתיות •

 ).רשתות חברתיות, web 2.0(סביבות וכלים מתקדמים 

 .  הרצאות מומחים מקוונות וקהילות מורים ברשת, קורסים וירטואליים: פיתוח מקצועי מתמשך של מנהלים ומורים •

  .דסיים לאור הצורך ההולך וגובר של שוק העבודה העתידי הכשרה בערוצים הטכניים וההנ:חינוך טכנולוגי •
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 Learning Management System. 


