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על האדם הלומד
לעשות מה שהוא אוהב

-סר קן רובינסון
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פתח דבר

בכלכלה,לשינויוהזדמנותדחיפותשלתחושההזדמנויות,לצדרביםאתגריםהציףהקורונהמשבר
Thinkעםבשיתוף1לחינוךהציבוריהקבינטהחינוך.ובמערכתהעבודהבשוק Creativeהניחו
לקידומהאלובימיםופועליםבישראלולמידהלחינוךדרכיםמפת,2030חינוךעשור:תכנית

Thinkוהובלתובשיתוףלחינוךהציבוריוהקבינטביחדקרןביוזמתוהטמעתה. Creative,בחרנו
.2030חינוךתכניתשלמתבקשתכנגזרתהטכנולוגיהבחינוךנוסףמיקודלעשות

החינוךשלבאקוסיסטםהשוניםלשחקניםנחשפנורבים.ות,פגשנוהתכניתלהכנתהמסעבמהלך
במוסדותסיירנולתחום.ותשוקהמוטיבציהחדוריהשעה,גודלאתמביניםככולםרובםהטכנולוגי,

רשויותמייקרס,מתחמיסדנאות,בנפחיות,ביקרנועגולים,שולחנותרבים,ראיונותערכנוהחינוך,
שמובילותבמיזמיםאזרחי,הלאומיבשרותבצבא,מעייניהן,בראשהטכנולוגיהחינוךאתששמו

מהווה נקודת פתיחה נפלאה לשינוי.קרנות, עמותות והחברה האזרחית. השטח תוסס, זה כשלעצמו

יסודאבןהמהווההטכנולוגיהחינוךכמובסוגיותולהעמקהבכללהחינוךלמערכתרצוןשעתזוהי
לצמיחהמשמעותיתתרומהלוויש21ה-המאהלאתגריהמשקולהיערכותכלכלילאומילחוסן

מערכתשבוגרהואהרצויהמצבכיהיאהעבודההנחתקורונה.הפוסטבעידןבפרטעתידית,
בכלכלהבחברה,בהצלחהלהשתלבומיומנותיכולותבעליהיהישראלבמדינתוהלמידההחינוך
חייבבישראלהאנושיההוןבכך.מרכזיחלקישלסוגיוהטכנולוגילחינוךולפיכךהתעסוקהובשוק
הלומדים.ותשלהבסיסמיומנויותסטהעלאתהכוללמשמעותי,ושדרוגמדרגהקפיצתלעבור

החינוךפערים.ולצמצםהעבודהפריוןאתלהעלותבמטרההמעסיקים,לצרכיההכשרותוהתאמת
והעלאתהתחרותכושרעלמכרעתוהשפעהתרומהובעלאנושיהוןלטיפוחהבסיסהואהטכנולוגי

הפריון של התעשייה והמשק בישראל.

מהרלוונטית,לתעסוקהוידעערכיםמיומנויות,בהקנייתפעריםעלמצביעה,20302חינוךתכנית
מבוגרישלישבממוצעכינצייןאםדיבהמשך.תעסוקתיתמוביליותלתלמידים.ותמאפשרשלא

לעתיד,מקפצהלהםהמאפשרתמקצועיתהכשרהאובגרותללאצעיריםהנםמחזורבכליב'שכבת
אתלמנףניתןחברתיים.ופעריםעונישמנציחדברבתעסוקהו/אובאקדמיהו/אובצבאהשתלבות

וחשיפתהטכנולוגיבחינוךנחוציםמהלכיםקידוםלטובתהקורונהמשברשיצרוהשיבושהמשבר
מיומנויות שתפתחנה אופציות לעתיד.הכוונה לחשוף, לטייב ולפתחיותר ויותר ילדים לטכנולוגיה.

הקבינטבישראל,ולמידהלחינוךדרכיםמפת,2030חינוך),2020אנדרסון(נובמברלבנטלמיכלועו"דשלםמיכל2
Thinkולחינוךהציבורי Creative.

ובעלי עניין באקוסיסטם החינוכי פועלים יחדיוהקבינט הציבורי לחינוך הוא קואליציה וולונטרית של שחקנים1
לקידום מערכת החינוך בישראל.
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ואופןההתנסותהנלמד,התוכןמהותאתלשנותישכילמדותאנוהבעיה,שורשעלבהסתכלות
להשפיע על משוואת ההזדמנויות.ההכשרה החל מהשלבים המוקדמים של בית הספר, רק כך נוכל

המיומנויותעלמשליךשנוצרוהשיבושהקורונהממשברכתוצאההעבודהבשוקשמתחוללהמשבר
בשוקהזעזועיםואתאותוולמנףלהזדמנותהמשבראתלהפוךניתןבעתיד.שיידרשווהכישורים

וחשיפת יותר ויותר ילדים לטכנולוגיה.העבודה לטובת קידום הרפורמה הנחוצה בחינוך הטכנולוגי

לצבאוהחיבוריד'יג'שנתשירות,לשנתלתיכון,המשךביניים,חטיבותבגילאיממוקדתהתכנית
בגילאיקודםהרבהעודזאתלהתחילישלתפיסתינוכינצייןזאתלמרותהתעסוקה.ולעולם
למערכתשתהפוךכךהטכנולוגיהחינוךמערכתלשינויוצעדיםדרכיםמפתלשרטטניסינוהיסודי.
הפיכתהעםבבדבדמשתנה,תעסוקהלעולםהרלוונטיםוערכיםמיומנויותידע,שמקנה

לאורוהחזוןהאתגראתזיקקנו.21ה-המאהשלהתעסוקהעולםלצרכיהמותאםלאקוסיסטם
נקודותששתלשינוי,הזדמנויותוהחסמים,האתגריםאתמיפינו,2030בחינוךשבנינוהמצפן

הצעדיםהתוויתוארוך.בינונילטווחפעולהותכניתהנדרשיםהמיידייםהצעדיםההתערבות,
הפוטנציאלמימושיאפשרוךוארובינונילטווחפעולהותכניתאסטרטגיהלצדהנדרשיםהראשונים

חלקספקללאהוזהתעסוקה.בעולםמיטביתלהשתלבותאחריוהבאיםואלוהיוםשלהדורוהכנת
מתפקידה של מערכת החינוך.
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תשתית מושגיתעקרונות מנחים

, להלן תשתית מושגית3שפה חדשהמתוך ההבנה ששפה מייצרת ובונה מציאות ושינוי דורש יצירת
שהוטמעה בעבודה:

ופיתוחהתנסותכשדהוהתיכוןהבינייםחטיבתכישורים ומיומנויות
מיומנויות, לרבות מיומנויות דיגיטליות.

כולםתשתית.בכלעת,בכלמקום,בכללומדיםלמידה
לומדים כולם מלמדים.

LLL החייםלאורךנמשכתהלמידהמשתנהעבודהבשוקהחייםלאורךלמידה
Life Long Learning

עברית,-העבודהבעולםלשילובכתשתיתשפותשפות יסוד
אנגלית, מתמטיקה וחשיבה מחשובית.

PBLשילובועשייה,התנסותכדיתוךלמידהלמידה התנסותית
Project Based Learning,וסדנאותפרקטיקום

מייקרס.

תחומישלובחירהחשיפההמאפשרתפדגוגיהחשיפה
לימוד בהתאם לנטיות ותחומי עניין.

הכשרה רלוונטית למנהלים.ות, מורים.ות, צוותימנהיגי.ות למידה
חינוך בשיתוף עם הצבא והתעשייה.

במובן הרחב הכולל שפה מדוברת והתרבות החובקת אותה.שפה3
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הערכה מעצבת ומגוונת כחלק בלתי נפרד מהלמידהמדידה והערכה
וההתנסות.

IVE-SteamInnovation, Vocational Education Training,
Science, Technology, Engineering, Arts &
Mathematics
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מגמות עולמיותקונטקסט

רביםמתהליכיםמושפעיםהםבוואקום.מתרחשיםאינםבפרטהטכנולוגיוהחינוךבכללהחינוך
לצד מגמות עולמיות כלליות.

שנוצרהשיבושפרדיגמה,שינוימחייבהעולמיהקורונהמשבר
שישחשבנוקודםאםהידע.ומקורותהכיתהגבולותאתשבר

ללמידה,כבסיסלעולםהכיתהואתלכיתההעולםאתלהביא
האתגר הגדול הוא איך לעשות זאת במציאות העכשווית ?

שלתפקידםהשתנו,הכיתהגבולות-טכנולוגיותלמידהסביבות
התלמיד.השלומנחיםלמנטוריםממוריםמשתנההחינוךמנהיגי.ות

וביניהםמגווניםבאמצעיםשימושתוךהאישי,הלמידהבמסע
הסביבות הטכנולוגיות.

מכונהלמידתמחשוב,היתרביןכוללתדיגיטליתטרנספורמציה
שידרשוהבסיסמיומנויותעלתיגרקוריםאלוכלמלאכותית.ובינה

למקצועות הללו, בעתיד.

חוויתובנייתהבנת-שירותלמידת
אמיתיותבעיותפתרוןהמשתמש,

ואמפתיה לצרכי הצד השני.

דור-מגוונתומדיהחברתיותרשתות
הבאיםשאלווסבירהנוכחיהתלמידים.ות

ובעולםהחברתיותברשתותחייםאחריהם
חשיבהפיתוחהמחייבתעובדההדיגיטלי,

ביקורתית להסתגלות מיטבית.

האקליםושינוייהגלובליתההתחממות
מודעיםלומדים.ותפיתוחמחייבים

לסביבה ולקיימות.
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מהי טכנולוגיה?קונטקסט

צרכים,עללענותשמטרתםוסביבותמערכותתהליכים,מוצרים,ויצירתפיתוחמשמעהטכנולוגיה
מיומנויות,ידע,המשלבוחדשנייצירתיתהליךהיאטכנולוגיהלשיפור.והזדמנויותאתגרים

בעיות פרקטיות.גישות ומשאבים (כספיים, זמן, אנושיים וחומרים) לפתרון

החברה,הפרט,עםמהאינטראקציותומושפעיםמסוייםבקונקסטמתרחשיםטכנולוגייםתהליכים
4הכלכלה והסביבה.

כשהם נדרשים לתובנות חדשות.למידה כבר אינה מייחדת אנשים בלבד. אנשים נעזרים במכונות
אתמעצימהלמכונהאדםביןהחיבוריותאבלאלגוריתמים".הםש"אורגניזמיםטועןהררינחיובל

תחליףמהווהאינהמלאכותיתשבינהסוברתהיוםהרווחתהדעהולמעשההאנושיות,היכולות
ליכולות בני האדם, אלא היא מעצימה אותם.

.מכונהטכנולוגיה,אדם,העידן העכשווי מחייב מציאת האיזון במשולש

machine(מכונהולמידתיכולותלפתחישהאיזוןאתלמצואמנתעל learning(למידהלצד
לטכנולוגיה,אדםלאדם,אדםלמידתביןהאיזוןאתלמצואנדרשהטכנולוגיהחינוךמחשובית.

המצפןמכאןואתיים.ערכייםשיקוליםקיימיםהזההאיזוןבתוךלמכונה.וטכנולוגיהלמכונה,אדם
הנדרשותלמיומנויותמענהלתתהחינוךמערכתעלהזההאיזוןבתוךגווניו.עלהטכנולוגילחינוך

(אמפתיה)בינאישיתתקשורתביקורתית,חשיבההסתגלות,יכולתבעיות,פתרוןיצירתיות,של
ועוד.

4 Ministry of Education, New Zealand, 1995.
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:החינוך הטכנולוגי

שלספציפיתלהתמקצעותכבסיסומיומנויותכישוריםופיתוחידעהקניית
רבלמידהעלבדגשומקצועיים,טכנולוגיםדעתתחומיבמגווןהלומד.ת
התנסותתוךלמידהטכנולוגית,אוריינותאינטרדיסציפלינרית,תחומית
וכישורירכיםכישוריםפיתוח,AIדיגיטציה,חוויתית,למידהועשייה,

יזמות.

העבודהלשוקרלוונטיםהנרכשותוהמיומנויותהמקצועייםהכישורים
ומוכרים על ידי הרשויות והמעסיקים.
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השחקניםקונטקסט
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החינוך הטכנולוגי בראי הנתוניםקונטקסט

עמדהטכנולוגיבחינוךהתלמידים.ותמספרתש"פהלימודיםלשנתנכוןהחינוךמשרדנתוניפיעל
כעשורבתוךיג'-יד'.בשנותתלמידים.ות8,100וכ-י'-יב'בכיתותתלמידים164,000כ-על

במסלולחלההעליהעיקרכאשרהטכנולוגיבחינוךהתלמידים.ותבמספר40%כ-שלעליהחלה
עצמוהכפילכמעטיג'-יד'בשנתהלומדים.ותמספרהתלמידים.ות.במספר33%שלעליהההנדסי,

.5לאורך עשור

)2020(פברואררימון,עופרד"רמקור:

במסגרות6%כ-ורקהחינוךמשרדתחתלומדים.ותהטכנולוגי,בחינוךמהתלמידים.ות94%
דברהחברתייםוהשירותיםהרווחההעבודה,במשרדמקצועיתלהכשרההאגףתחתמקצועיות

לומדים.ותוהרווחההעבודהמשרדתחתהלומדים.ותהתלמידים.ותאנומליה.מייצרשלכשעצמו
משרדממסגרותנשרהגדולוחלקםיא'מכיתההחלועבודהלימודיםהמשלבתדואליתבמערכת
החינוך.

)2018(בלס,ונחוםינאיגאיפוקס,הדסמקור:

–2006בשניםוהתפתחויותמגמותהטכנולוגי-מקצועי:החינוך),2018(דצמברינאיגיאבלס,נחוםפוקס,הדס5
המדיניותלחקרטאובמרכזירושלים:,2018ומדיניותכלכלהחברההמדינה:מצבדוח(עורך),וייסא',בתוך2017

החברתית בישראל.
משרד,2020-2030בישראלוהמקצועיהטכנולוגילחינוךאסטרטגיתתכנית),2020(פברואררימון,עופרד"ר

החינוך
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.6טכנולוגיותבמגמות40%וכעיוניותבמגמותלומדים.ותכיוםיב'כיתותתלמידימכלל60%כ-
לימודיםלמדוהעליונהבחטיבהמהלומדים.ות60%כבהם70וה-60ה-שנותלעומתזאת

קשותטענותלאחרחלהלומדים.ותביחסהמהפךהעיוניות.במגמות40%כורקמקצועיים
.7להסללה של מגזרים ואוכלוסיות שלמות

)2018(בלס,ונחוםינאיגאיפוקס,הדסמקור:

פניואתשינההטכנולוגיהחינוך
המחולקותמקצועיותמגמות20ב-כיוםלומדים.ותהטכנולוגיהחינוךתלמידי.ותהשנים,לאורך

שונותקיימתזו.חלוקהעלמתבססיםהלמ"סנתוני,8ומקצועיטכנולוגיהנדסי,-מסלולים3בין
ביכולותהןהתעודה,וטיבלבגרותהזכאותבשיעוריהןהלימוד,בחומרהןהמסלוליםביןגדולה

.9ההשתכרות העתידית והן ברקע הסוציו אקונומי של התלמידים

)2018(בלס,ונחוםינאיגאיפוקס,הדסמקור:

אינההלמ"סמתבססתעליההחלוקה
וגםהחינוךמשרדגםולכןמסלול,בכלשונותהמגמותביןהגדולההשונותאתבחשבוןמביאה

9 Taub Center for Social Policy Studies in Israel (2015), State of the Nation Report 2015. Society,
Economy and Policy in Israel, Jerusalem,
http://taubcenter.org.il/wpcontent/files_mf/snr2015fullreport.pdf.

8 Ministry of Education (2017), Programs in Technological and Vocational Education in Israel –
October 2017 – Summary for the OECD

.5הערה)2018(בלס,ונחוםינאיגאיפוקס,הדסראו7
Blank, C., Shavit, Y. and M. Yaish (2015), “Tracking and attainment in Israeli secondary education”,
in Chernichovsky, D. and A. Weiss (eds.), State of the Nation Report 2015. Society, Economy and
Policy in Israel, Taub Center for Social Policy Studies in Israel, Jerusalem,
http://taubcenter.org.il/sin ger-series-state-nation-report-2015.

.5הערה)2018(בלס,ונחוםינאיגאיפוקס,הדסראו6
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ידיעלשהוצעההחדשההחלוקהאתלאמץממליצותאנובעייתית.זוחלוקהכימביניםהלמ"ס
לבגרות,הניגשיםשיעורשלאובייקטיביםנתוניםגםבחשבוןלוקחתאשר10ובלסינאיפוקס,

מצמצמתזוחלוקהואנגלית.מתמטיקהיחידותחמששלברמהלבגרותהניגשיםלבגרות,הזכאות
החינוךשלהדימויאתומשפרתהתעסוקתיבמסלולהלומדים.ותמספראתבהכרח

התעסוקה העתידי.הטכנולוגי-מקצועי וסיכויי ההשתלבות של הבוגרים בשוק

)2018(דצמברוייסבלאיי,אתימקור:

והחרדי,הערביהמגזרמקרבהטכנולוגיבחינוךהלומדים.ותבמספרעקביתעליהישעשורלאורך
במגזרהטכנולוגי.החינוךתלמידיכללמקרבהלומדים.ותבאחוזוהןמוחלטיםבמספריםהן

שלהםבאחוזקיטוןאבלהמוחלטהתלמידיםבמספרגידולאמנםישדתיוהממלכתיהממלכתי
משרדשתחתהמקצועייםהספרבבתיהנדסי.הטכנולוגיבמסלוללמעטהלומדים.ות,כללמקרב

בחלקםעלייהלצדהאחרוןהעשורלאורךירידהבמגמתנמצאהתלמידיםמספרוהרווחההעבודה
.11של הלומדים.ות מהמגזר הערבי

)2018(דצמברוייסבלאיי,אתימקור:

51.5%עלעמדתש"פהלימודיםבשנתהעליונהבחטיבההטכנולוגיבחינוךהתלמידותשיעור
72%(התעסוקתיבמסלולבמיוחדגבוההתלמידותשיעורהטכנולוגי.החינוךתלמידי.ותמכלל
בנות).41%ורקבנים59%(הגבוהההנדסיבמסלוליחסיתונמוךבנים)28%לעומתבנות

הכנסת.והמידע,המחקרמרכזמקצועי,הטכנולוגיהחינוךעלמבט),2018וייסבלאי,(דצמבראתי11

.5הערה)2018(דצמברבלס,ונחוםינאיגאיפוקס,הדסראו10
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)2018(דצמברוייסבלאיי,אתימקור:

חברתיתמוביליותעלשמשפיעדברהשוניםהמסלוליםביןפערישלבגרותהזכאיםבשיעורגם
ההנדסיות בחינוך הטכנולוגיותעסוקתית. שיעור הזכאות לתעודת בגרות בקרב בוגרי המגמות

).45.4%(והתעסוקתיות)52%(הטכנולוגיותהמגמותתלמידיבקרבהזכאותמשיעורגבוה)89.2%(
.12הכלליאחוז מקבלי הבגרות במסלול ההנדסי אף עולה על ממוצע הבגרות

משרדשלהמקצועייםהספרבתיאתשמסיימיםמהתלמידים53%כילצייןישההסמכותבנושא
.13לימודשנות12סיוםעלולאישורמקצועיתלתעודהזכאיםהעבודה

מקור: פוקס, ה', ינאי, ג',
)2018(דצמברובלס,

2006-1714ממוצעמגזר,לפילימודיםמסלוללפייב',תלמידישלחברתיים-כלכלייםנתונים

מגיעממנואקונומיהסוציוהרקעלביןהטכנולוגיבחינוךהשוניםהמסלוליםביןהלימהקיימת
בעליהםגבוה,סוציואקונומימרקעכללבדרךמגיעיםההנדסיהמסלולתלמידיהתלמיד.ה.

תלמידיאחריהםהעיוני,במסלולהלומדים.ותשלמאלויותראףגבוהים,לימודייםהישגים
נמוךאקונומיסוציומרקעשבאיםהתעסוקתיהמסלולתלמידיובסוףהבינוני,הטכנולוגיהמסלול

ובעלי הישגים לימודיים נמוכים.

.5הערה),2018(דצמברובלס,ג',ינאי,ה',פוקס,ראו14

11הערהויסבלאיי,אתיגםראו),2017(לשנתהחברתייםוהשירותיםהרווחההעבודהמשרדנתוניפיעל13

.11הערה),2018(דצמברוייסבלאיי,אתיראו12
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)2019איזנברג(אליד"ר),2010פרנק,(גדמקור:

מצאואיזנברגאליוד"רפרנקגדלעבר.וביחסOECDלמדינותביחסגבוהבישראלאי-השוויון
ששיעורככלהמקצועי.בחינוךהלומדים.ותשיעורוביןשוויון)האי(כמותהג'ינימדדביןמתאם

למדינותבהשוואהבישראלשוויון.האימדדגוברכךיותרנמוךהמקצועיבחינוךהלומדים.ת
בחינוךהלומדים.ותשיעורהמפותחות
OECDהלמדינותיחסיתנמוךהמקצועי

.15ובהתאמה מדד אי השוויון גבוה

https://shoresh.instituteמקור:

15 Dr. Eli Eisenberg,(June 2019), TVET: Technological and vocational Education and Training,
conceptual framing, Taub center

2010ת"א,אונ'טרכטנברג,מנופרופ'בהנחיית,MAעבודתפרנק,גדמקור:
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בגרותתעודתעםלסייםיכולתםעלהדוקבאופןמשפיעהתלמיד.הנמצאבוהטכנולוגיהמסלול
עלמצביעיםהנתוניםהעתידית.ההשתכרותויכולתאקדמייםללימודיםבהמשךקבלתםאיכותית,

בגרותמסייםהגדולשחלקםהטכנולוגי,בחינוךההנדסיהמסלולבוגרישלהשכרבהמשך,כיכך
החינוךבוגרישלמשכרם17%ב-גבוהבאנגלית,יח"ל5ו-במתמטיקהיח"ל4-5שלבהיקף
.12%16ב-נמוךהתעסוקתיהמסלולבוגריושכרזהההטכנולוגיהמסלולבוגרישלשכרםהעיוני,

2018וחשבוןדיןישראל,בנקמקור:

PIAACוסקרהחינוך,במערכת15ה-בניבקרבהמיומנויותרמתאתשבדקובין-לאומייםסקרים
החיוניותהמיומנויותורמתבישראלהתלמידיםהישגיכיחשפו2015—2014ב-ערךOECDשה-
הואהפריוןעלשמשפיעמשמעותיגורם.OECDב-מהממוצעמשמעותיתנמוכיםהעבודהלשוק
מהממוצע31%בכ-נמוךהואגםבישראלהעבודהפריוןפלאאיןכןועלהעובדיםמיומנויותרמת
.OECD17ב-

2018וחשבוןדיןישראל,בנק17

והשפעותיו-טכנולוגיהמקצועיהחינוךעל–השבועי,המיקוד)2017.11.19(הראשיהכלכלןאגףהאוצר,משרד16
.60מספרשבועיתכלכליתסקירההטווח,ארוכות
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תמורות על פני ציר הזמןקונטקסט

לפניעודותחילתושוניםבגלגוליםמאופיינתבישראלמקצועיהטכנולוגיהחינוךשלההיסטוריה
ספר"בתיאועמלניים"ספר"בתימקצועית,הכשרהשלמסגרותהוקמואזהמדינה,קום

לעובדיםהביקושיםהתפתחותובעקבותהמדינהקוםלאחרשנתי.דולימודיםבמסלולמקצועיים",
ההכשרהומסגרותוהטכנולוגיהמקצועיבחינוךהתלמידיםבמספרגידולחלטכניים,במקצועות

העלייהגליעםהחמישיםבשנות.1953התשי"ג-החניכות,חוקתחתומוסדושנתייםלארבעהפכו
תעסוקה,מכווניכמסלוליםשנתפסוהמקצועייםלמסלוליםהעוליםשלהסללההחלההגדולים

שמובילוככזהחיוביתלתדמיתשזכההעיוניהחינוךלעומתעיונייםבלימודיםנמוכהיכולתלבעלי
ללימודים אקדמיים.

60%והדרה.מתיוגסבלמקצועיהטכנולוגיהחינוך70וה-60ה-שבשנותלכךהובילואלו
ככאלושזוהוייעודיםמקצועייםתיכוניםספרבבתילמדותקופהבאותההתיכוןמתלמידי

לבגרותשהובילוהעיונייםהספרבתילעומתנמוךמדימויוסבלויותרחלשיםלתלמידיםהמיועדים
הגיעוממנווהעדתיאקונומיהסוציוהרקעביןהלימההייתההמקריםבמרביתמלאה.

הסללהעלופוליטיתחברתיתביקורתבעקבותהוסללו.אליוהלימודיםלמסלולהתלמידים.ות
הבגרותתעודתהעדרכך,בשלהחברתייםהפעריםוהנצחתומעמדיסטריאוטיפירקעעלכפויה

המשתנהלעולםהתאמתהואיהמקצועיתההכשרהרמתעלוהביקורתהמקצועייםהתיכוניםלבוגרי
מקצועיהטכנולוגיבחינוךמקיפהרפורמהונעשתה80ה-בשנותהתלמידיםבמספרירידהחלה
ההכשרהוצומצמההעיוני-מדעיהבסיסהורחבכפוייה,ההסללהבוטלה;90ה-משנותהחל

18המעשית. לעיתים עד כדי "לשפוך את התינוק עם המים".

השאיפהרקעעלהטכנולוגיבחינוךלרפורמותשוניםמהלכיםמקודמיםהאחרוןהעשורבמהלך

ישבתוך:בישראל",התיכוניבחינוךהעיוניבמסלולפקטודההסללהמסלול:בתוך"הסללה),2017(ליבנהעדית18
בחינוך, עורכים: רינת ארביבי-אלישיב, יריב פניגר, יוסיסיכוי לשינוי? תיאוריה ומחקר עדכני על שוויון הזדמנויות

שביט, הוצאת הספרים של מכון מופ"ת.
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האקרדיטציהמערךלשיפורדו"חכמוהמשתנההתעסוקתיולעולםשחלולתמורותאותולהתאים
המקצועייםהספרבתיאתלהעבירצלחשלאניסיוןוההכשרה,ההשכלהמערכותביןוהניעות

כמוהטכנולוגיםלתחומיםוההתנסותהחשיפהלהרחבתתכניותנכנסוהחינוך,משרדלאחריות
והמחסורהגוברתהדרישהבמיומנויות,הפערהמקודמות,הרפורמותלצדונוספות.טו"בתעשידע,

בחינוךאסטרטגיתרפורמהונדרשתבשינויאמיתיצורךקייםוטכנאים,הנדסאיםבמהנדסים,
עכשיוקייםשנוצרהשיבושבשל.201819משנתOECDהדוחשקובעכפיבישראל,המקצועי

ראייהלהובילוהצבא,התעשייהכוללהשוניםוהשחקניםהחינוךמערכתעםביחדהזדמנויותחלון
כפי שמפורט בהמשך.הוליסטית ועדכנית ולהקפיץ את החינוך הטכנולוגי קדימה

19 Kuczera, M., T. Bastianić and S. Field (2018), Apprenticeship and Vocational Education and
Training in Israel, OECD Reviews of Vocational Education and Training, OECD Publishing, Paris.
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מבט עולמיקונטקסט

Best-20בעולםתעסוקתיהטכנולוגיהחינוךאלמבט Practices

עלמצביעהמקצועיהטכנולוגיבחינוךבחינוךבעולםהמובילותהמדינותשלהשוואתיתבחינה
התלמידים.ותבהםחינוךשלביגילאים,ביצוע,ארגון,המרכזים:בפרמטריםביניהןגדולהשונות

לומדים.ות לימודים מקצועיים, ובתקצוב.

שבדיה

מקצועילחינוךלאומיתרשותישממוסד.המקצועיהחינוך
לכלולתכניותאילומחליטהובהתאמההשוקצרכיאתהמנתחת
הרשותידה.עלמתוקצבותהרשותתכניותהחינוך.במערכת

השונות.מקיימת מנגנון הערכה ובקרה מוכוון תוצאות של התכניות

פינלנד

לסייםעידודובתחומים.בשעותלומדכללצרכיהלימודיםהתאמת
עלדגשבתעסוקתי.אםוביןרגילבמסלולאםביןהלימודיםאת

התעסוקה.במקומותupskillingשלהכשרותללמוד.לומדים
Broad based qualification.

צרפת

שלהיבטעם6-16בגילאיבחינוךעיקריותמיומנויותעלדגש
דיגיטליות,בטכנולוגיותשימושעלדגשבנוסף,פרסונליזציה.

מועסקים.והבלתיהנוערשלupskillingולתעסוקהבמעברסיוע

גרמניה

חברות,המדינה,ביןפעולהשיתוףעלמבוססהטכנולוגיהחינוך
בשילובלימודיםדואלית:מקצועיתחינוךמערכתהתעסוקה.ועולם

עבודה מעשית. מערכת התמחות והסמכות אחודה ומוסדרת
(apprenticeship program dual system)

שוויץ

בביתלימודהמשלבתדואליתבלמידהמשתתפיםמהתלמידים70%
הולכיםבלבד25%ט'.מכיתההחלהעבודהבמקוםלימודעםהספר

ואחוזיקפיטהפר80,000$מעלGDPהבשוויץאקדמי.למסלול
.)4%מ(פחותנמוכיםאבטלה

20 Improving Evidence on VET: Comparative Data and Indicators OECD SOCIAL, EMPLOYMENT AND
MIGRATION WORKING PAPERS No. 250 By Viktoria Kís, OECD Centre for Skills, Sept. 2020 and see
also Cedefop.europa.eu
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שיטות מרכזיות:הגישות השונות בעולם לחינוך הטכנולוגי נחלקות לשלוש
21(צרפת לדוגמא) ושיטה דואליתשיטה ליברלית (ארה"ב ואנגליה לדוגמא), שיטה מבוססת רווחה

גרמניה ושוויץ לדוגמא) .(

מעלהבישראלהמערכתלביןבעולםהמקצועיתוההכשרהלמידההחינוך,מערכותביןהשוואות
סטטוטורילאומיגוףפועללעיל,שהובאואלודוגמאתרבות,בארצותמרכזיים.הבדליםכמה

בכלהשוניםהענייןבעליביןפעולהלשיתוףמוסדרמנגנוןישנוהטכנולוגי.החינוךשלכרגולטור
משקגורמיעובדים,איגודימעסיקים,מקצועית:ולהתפתחותמקצועיותלהכשרותשקשור

המקצועיתההכשרהמערכתבעיצובהמעסיקיםשילובמקצועיים.וגורמיםממשלהותעשייה,
ההכשרותהעבודה.שוקלצרכיההכשרהמערכתביןלהתאמהומובילהלרלוונטיתאותההופכת

אתומגבירומסלוליםרמותביןמעברהמאפשרלאומיאקרדיטציהמערךבמסגרתמוסדרות
ההכשרהבמקומותשנרכשהמקצועיבידעהכרהותעודותמבחניםמנגנוניפיתוחהשקיפות.

בשיטהנעשותההכשרותמרביתהתלמיד.ה.שלהמקצועיתוההתפתחותלמיצובמאדמסייעים
הכשרה במקום העבודה., שילוב לימודים עיוניים בבית ספר מקצועי לצדהדואלית

השפעההשטחלצרכיומחוברתהיטבהמושרשתטכנולוגיתחינוךלמערכתכימורההעולמיהנסיון
ההזדמנויות.משוואתושינויחברתיתלמוביליותהאפשרויותועל)GDP(התל"געלניכרת

תוךהישראליתהחינוךבמערכתלהטמיעניתןאותןהמלצותמס'מציפהההשוואתיתהבחינה
התאמה  לאופיה המיוחד של המערכת המקומית:

המעסיקים,החינוך,מערכתהשונים,הממשלהלמשרדימשותפתלאומיתמסגרתהקמת.1
בישראלהמקצועיהחינוךשלוהקידוםהפיתוחאתשתובילוהתעשייה,המשקגורמי

וההכשרות המקצועיות.
יותר לבוגרי תואר הנדסאי.יצירת הסמכות, מסלולי מעבר ותארי המשך אקדמאים גבוהים.2
National(לאומיתתעודותמערכתבניית.3 Qualifications Framework.(
הכרה בלימודים והכשרות מקצועיות כחלק מהקוריקולום המשותף..4
מגוונים.עידוד מערכת דואלית המשלבת ניסיון מקצועי מעשי ולימודים.5
הטכנולוגית.קביעת סטנדרטים מקצועיים ואחידים בתחומי ההכשרה המקצועית.6

משלבת בין הלמידה העיונית להתנסות מעשית בשטח וללומד.ת אפשרות למעבר בין חינוך עיוניהשיטה הדואלית21
בשיתוף פעולה.לחינוך מקצועי ולהפך. המסגרות הלימודית והתעשייתית פועלות
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חינוך ולמידה - הלומד.ת במרכז2030חינוךמצפן

והשיבושהקורונהמשברישראל.מדינתשלהלאומיבחוסןחשובנדבךמהוויםוהלמידההחינוך
לגבישאלהסימנימציביםלכןקודםעודקיימיםשהיוהאתגריםלצדהחינוךבמערכתשנוצר

תפקידה של מערכת החינוך והרלוונטיות שלה.

ובפיתוח,ללמידהמחינוךבמעברהצורךאתהדגישווהלמידההחינוךבשיטותה"שיבוש"
למציאותהמותאמיםויכולותכישוריםבעלדורלהצמיחהצורךוסקרנים.עצמאייםלומדים.ות

למערכתמכוון2030חינוךמצפןללמוד.איךללמודהעתידי.התעסוקהשוקולדרישותהחדשה
מגווןעםולהתמודדתחומיותרבבמסגרותלפעוללומדיהאתומכשירההמפתחתולמידהחינוך

כלשלהשוניםלצרכיםמענהמתןלצדומכילהמגוונתחדשנית,מערכתוהזדמנויות,אתגרים
לומד.ת.

מצפןוהטמעתבניסוחהצורךעלעונה,2030חינוךתכניתשלכנגזרתהטכנולוגילחינוךהמתווה
החברהברמתיותרטובלעתידדרכיםכמפתוהלומדים.ותהמערכתאתישמשאשרמערכתי,
-חברהחברהבמרכז:הלומד.תבהםרבדים3ל-מתייחסהמצפןהפרט.ברמתהאישיתולרווחה

לשוק-הכנהכלכלהמשותף;ואתוסזהותמעגלחברתית-כלכלית,מוביליותעלבדגשטובה
- פיתוח כישורים ויכולות .לומד.תהתעסוקה;

אחריותולקיחתללמידהפנימיתהנעהבעלעצמאילומד.תשבמרכזהלמערכתמעברהיאהנגזרת
ולמידהעצמאותגמישות,פעולה,שיתוףכגוןחייםכישוריעלהנשעניםכישוריםסטפיתוחתוך

ופתרוןחדשנותיצירתיות,ביקורתית,חשיבהשכולליםעמוקהחשיבהכישוריהחיים,לאורך
מחויביםרלוונטיםלהישארמנתעלהחינוךומנהיגי.ותהספרבתיטכנולוגים.וכישוריםבעיות

ללומד.תהמסייע.תומנטור.יתמאמן.תדרךמורהלמידה,כמנהיג.תמשמשהמורהצורה.בשינוי
בומקוםורישותבחיברותשממוקדלמקוםיהפוךהספרביתצרכיהם.פיעלדרכםאתלמצוא
ולאלומד.תכלשלהאישיתברווחהשממוקדמקוםצוות,ועבודתפעולהשיתופיללמודאפשר

בהקניה ושינון.
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האתגר:

תעסוקתיבעולםלרלוונטימקצועיהטכנולוגיהחינוךאתהופכיםאיך

לדמותהתעסוקהשוקדרישותביןהפעראתומצמצמיםמשתנה

הבוגר ?

החזון

כמקורהחינוך,מערכתבליבתלהיותצריךהטכנולוגיהחינוך

באשרלומד.תכלשלומיומנויותכישוריםולפיתוחלהשראה

הוא/היא ולאורך כל החיים.

וכישוריםמיומנויותידע,בעל.תבוגר.ת-הבוגר.תדמות

המיטביתבצורהולהשתלבלתרוםלו.השיאפשרורלוונטים

בחברה, בעולם התעסוקה ובכלכלה.

דוראתשמכינהאיכותיתטכנולוגיתחינוךמערכתהצמחת

משתנהטכנולוגיבעולםהתעסוקהבשוקלהשתלבותהעתיד

ותחרותי.
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אתגרים

הםמשמעותיתועבודהלמידהחינוך,באמצעותאנושיותויכולותמיומנויותושיפורפיתוח
האתגריםעםלהתמודדכדיחברתית.ולכידותהפרטלרווחתכלכלית,להצלחההעיקרייםהמנופים

לנקוטעלינווהעתידי,הקייםהעבודהושוקהטכנולוגיהחינוךמערכתבפניהעומדיםהמהותיים
בתחוםהשוניםהענייןבעליביןותיאוםחיבוריםשותפויות,השארביןהכוללתהוליסטיתבגישה

השחקניםביןמיטביפעולהשיתוףוהבטחתהמשק,גורמירלוונטיות,מיומנויותהחינוך,
22השונים.

להלן האתגרים המרכזים :

סביבת למידה
שאינה מותאמת

לפיתוח כישורים

הכנה חסרה
למיומנויות
העכשוויות

משילות - העדר
פלטפורמה המרכזת

את החינוך
הטכנולוגי

חשיפה מוגבלת
להכשרה, אקדמיה
ולעולם התעסוקה

מחסור במורים בעלי
הכשרה מתאימה

קוריקולום,
הכשרות והסמכות

שאינן מותאמות
לצרכי שוק העבודה

תדמית שלילית
לחינוך הטכנולוגי

שפות4ידיעתאי
בסיס - אנגלית,

עברית, מתמטיקה,
חשיבה מחשובית

מוכנות למקצועות
עתידיים ודיגיטציה

22 WEF Future of Jobs 2020 (October 2020).
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חסמים

לעולםהצעירהדורבהכנתהחסמים23חסמים
רביםהםהטכנולוגיהחינוךשלבהקשרהעכשווי

ומגוונים, המרכזים בהם:
מבנייםא.

ביןמקצועיהטכנולוגיהחינוךפיצול.1
מספר משרדים וכפילויות.

הטכנולוגיביןהחינוךמשרדבתוךבידול.2
וכפיפויותמדעיוהטכנולוגימקצועי
שונות.

מאפשרתשלאמאדריכוזיתמערכת.3
פדגוגיה מותאמת.

פלטפורמהאוגורםללאמסורבלמערך.4
מתכללת.

חוסר תקצוב..5
העדר מרחבים מחוללי שינוי..6
קוריקולום חסר..7

כח אדם מתאים להוראה/הכשרהב.
מחסור במורים מתאימים/מקצועיים..1
הכשרות לא רלוונטיות..2
העדר תמריצים לכוח אדם מיומן..3
בכללההוראהלמקצועשלילידימוי.4

ובחינוך הטכנולוגי מקצועי בפרט.
מוריםכניסתחוסמתהמערכת.5

מהתעשייה.

הכנת הדור הצעירג.
הנדרשהידע-בגרויותמכוונתמערכת.1

לפיתוחרלוונטיאינובבגרויות
מיומנויות ולשוק העבודה.

חוסר יכולת לתת מענה אישי לכל תלמיד.2
עלדגשאיןללמוד.איךלומדיםלא.3

פיתוח כישורים ויכולות.

).2019זליבנסקי-אדן(ועומראלי,איזנברג,גםראו23
המכון,ירושלים:21ה-למאההחינוךמערכתהתאמת

הישראלי לדמוקרטיה.

תוךוהתנסותהכשרהבמקומותמחסור.4
כדי למידה.

הלומד.ת,עלהוליסטיתהסתכלותהעדר.5
העדר רצף למידה לאורך החיים.

אוריינות דיגיטלית חסרה..6
ואוכלוסיותמגזריםשלחסרההשתתפות.7

בחינוך המקצועי.
הטייה מגדרית מגיל צעיר..8
העדר חשיפה..9

מיתוג שלילי..10

רצף מלמידה לתעסוקהד.
קצבעםבהתמודדותחסרותיכולות.1

ההתפתחות והשינויים הטכנולוגיים.
להיצע-הביקושביןהתאמהחוסר.2

בנתיבלומדים.ותשלנמוךשיעור
בענפיםמחסור-24הטכנולוגי-מקצועי

הנדסאים,טכנאים,דוגמתשלמים
מהנדסים ועובדים מקצועיים.

הסמכותומערךסטנדרטיזציההעדר.3
אחוד.

מערך  הכשרות חסר..4
משותף/סינכרון/רצףשיחהעדר.5

החינוךמערכתביןחומריםוהעברת
הטכנולוגי, האקדמיה והתעשייה.

הפורום לאסטרטגיית-על, האשכול המדעי24
שמואלמוסד)2016(מרץמסכם,מסמךטכנולוגי,

נאמן בשיתוף המכון הישראלי לתכנון כלכלי.
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שימוש ביתרונות קיימיםהזדמנויות לשינוי

תוך שימת דגש על שימושמיפוי השטח, האתגרים, והחסמים מציף את ההזדמנויות לשינוי,
ביתרונות הקיימים.

משבר הקורונה.1
א. פתיחות של התעשייה -  שעת רצון

ב. מחסור במורים.ות מוכשרים.ות
קמפיין שהוכן על ידי משרד החינוך - בסיס לחשיפה.2
חטיבת הביניים.3
חטיבה עליונה.4
שנת יג'- יד'.5
שירות לאומי - אזרחי.6
אוכלוסיות מיוחדות ומוביליות חברתית.7

משבר הקורונה.1
הצורךניצבים,אנובפניהםהגדוליםהאתגריםאחדאתשאתביתרהציףהקורונהמשבר
הבריאות,בתחומיבולטהזההצורךאישית.מותאמתלהתייחסותמסטנדרטיזציהלעבור

יותר,טובלשינוילהיערךמנתעלאקספוננציאלים,שינוייםשלבעולםוהחינוך.התעשייה
עודובכלל.כלכליחברתי,אדפטיביבשינויצורךישידועים,בלתילמצביםמותאםולהיות

המוכנות שלנו לכך.טרם המשבר הצורך הזה היה קיים, אבל המשבר הדגים את חוסר
לכך,כנגזרתהחינוך.מערכתרלוונטיותעלמחודשתלחשיבההצורךאתהציףהמשבר
היאההסתכלותכאשרבמרכזהלומד.תבהלמערכתלעבורהמלצנו2030חינוךבתכנית

למסגרמאפשרתמהמשברכתוצאהשנוצרהההזדמנותלומד.ת.לכלאישיתמותאמת
שלהליבהאתמהווההטכנולוגיהחינוךכיההבנהכוללכולה,הלמידהאתמחדש

בזכותועכשיוכאןההזדמנותהלומדים.ות.לכללמונגשלהיותועליוהשוניםהמקצועות
מענהלהםלתתוהצורךשהועצמוהפעריםהקורונה,משברבעקבותשחווינוהשינויים

מיידי.

הכשרהבעליחינוךמנהיגי.ותשלמחסורקייםרצון.שעת-התעשייהשלפתיחות
כאן,ההיברידיתשהלמידההבהירהקורונהמשברהטכנולוגי.בחינוךורלוונטיתעדכנית
ולהנגישהקייםאתלנצלהזדמנותמייצרתההיברידיתהלמידהבעתיד.גםנוכחתותהיה

גדוללמספראזוריתעללמידהובאמצעותהטכנולוגיבחינוךאיכותייםחינוךמנהיגי.ות
ההיברידיתהפלטפורמהלמעשהשלהם.הגיאוגרפילמיקוםקשרללאתלמידיםשליותר

חטיבתבשלבכברגדולתלמידים.ותלמספרובחירההתנסותחשיפה,לאפשריכולה
הביניים.
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במנהיגיהמחסורעללהתגברניתןמתאימה.הכשרהבעליחינוךבמנהיגי.ותמחסור
התעשייהמתוךשיוכשרואלולצדעדכניתוהכשרתםשקיימיםבכאלושימושידיעלחינוך

מפגשיםבאמצעותלמידהכדיתוךהתנסותהיברידייםבקורסיםלשלבניתןוהצבא.
בעתובההמעשיוהעולםהשטחעםהיכרותלאפשרובכךהתעשייהבמרחביאזוריים

אזורים.להרחיב את ההון החברתי של הלומדים.ות המגיעים ממגוון

חטיבת הביניים והרצף לתיכון.2
החינוךשלהשש-שנתימהרצףחלקמהווהבישראלהבינייםחטיבת

בישראלהבינייםחטיבתהיסודי,הספרלביתבהשוואההעל-יסודי.
קבוצותממגווןהמורכבתוהטרוגנית,גדולהלימודיתמסגרתהיא

בהמשךונוספים2006משנתדוברתדו"חחברתיים.ומעמדותמיעוט
שנתיששלמבנהומעברבישראלהבינייםחטיבותביטולעלהמליצו

ביןהסתמכההחינוכיהרצףשינויעלההמלצההעליונה.בחטיבה
ששינויובירוקרטיםמבניםתקציבים,קשייםלנוכחמצטבר.בינלאומיניסיוןעלהשאר

כזה דורש, ההמלצות לא יושמו.

הבינייםלחטיבתהמוקציםהמשאבים
המוקציםלאלויחסיתמצומצמים

ובחטיבההיסודיבחינוךלתלמיד
יחסיותר,גדולותהכיתותהעליונה,

עלעומסקייםיותר,גבוהתלמיד-מורה
הוראה,בשעותומחסורההוראהכוחות

לחטיבתייעודיתמוריםבהכשרתחסר
עבודתעלמקשיםאלוהביניים.
חדשנית,פדגוגיההכנסתעלהמורים,

ומתן מענה דיפרנציאלי לכל תלמיד.

הלומדים.ותבמיומנויות,והתנסותלהקנייהאופטימליככרלשמשיכולההבינייםחטיבת
ודרישותבחטיבההלומדים.ותגילאימאידך.מספיקופנוייםמחדמספיקבוגרים.ות

לפיתוחבסיסויצירתחדשניתפדגוגיהחשיפה,להתנסויות,פניותמאפשרותהמערכת
חטיבתגילאיהטכנולוגיבהקשרגם.25בהמשךהתפתחותיאפשרואשרוכישוריםמיומנויות

הטכנולוגיתהאוריינטציהשבובגילמהיותםלהתנסויותחץראשלהיותיכוליםהביניים
לגילאיםבניגודלעתיד,נחוצותיכולותלפתחמסוגלותבעליוהםדיהמפותחתכברשלהם

והשלכותאתגריםמגמותביניים,חטיבתעלמבטמגמותדו"ח),2020(מאיוגרהוףעדיד"רפינטו,איריסד"ר25
ניסויים ויוזמות משרד החינוך.לעיצוב עתיד רצוי, יחידת פדגוגיה מוטת עתיד אגף מו"פ
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ואתהאנושיהעתידיההוןאתלהכשירהואהחינוךמערכתשלמתפקידהחלקיותר.צעירים
אתולהכשירלהתחילטובזמןהיאהבינייםחטיבתהתעסוקה.בשוקלהשתלבותהבוגר

שיבטיחולמידהיכולתהלומדים.ותבקרבולפתחהעתידאתגריעםלהתמודדהלומדים.ות
ישהחייםכללאורךובהמשךהעליונהבחטיבהבעתיד.שלהםהתעסוקתיתההשתלבותאת

).LLL(הללווהיכולותהכישוריםפיתוחאתולבססלהמשיך

מכלל37%כ-נמוכות","מיומנויותכבעליהמוגדריםמבוגריםמיליון1.7כ-ישבישראל
literacy(חישוביתאושפתיתאוריינותשלנמוכהרמהבעלי),16גיל(מעלהמבוגרים or

numeracy,(-הממוצעיותרגבוה10%כOECD.החלהמיומנויותבפיתוחהשקעה
אוכלוסיות אלו.משלב חטיבת הביניים תוכל להוות קטליזטור לשינוי בקרב

מפרה.למידהאחרת,למידהמייצרתעמיתיםלמידתלצדתחומיתרבמגוונתלמידה
הבחירהודיוקהתעמקותמאפשרתהניתןככלמוקדםרביםלתחומיםלהיחשףהאפשרות

לעילשתוארהכפיהבינייםבחטיבתהמצויהההזדמנותאתלמנףניתןלומד.ת.כלשל
הביניים.בחטיבתכבר26IVE-STEAMלמידתולשלב

העליונההחטיבה.3
כישוריםסטופיתוחהלמידהיכולותלחיזוקכרלשמשוצריכהיכולההעליונההחטיבה

סביבהעםולהתמודדותהעתידיהעבודהבשוקלהשתלבותהכרחיותאשרומיומנויות
העבודהסביבתהעתידי.התעסוקהבשוקלהשתלבותהכרחיכליםארגזזהומשתנה.

העתידמקצועותאתלחזותוהקושיהמשתנה
ורצף)LLL(החייםלאורךמתמדתלמידהמחייב

לשנתהמשךהעליונהמהחטיבההחלהכשרה
יג'-יד', לצבא,לאקדמיה ולתעשייה.

ולמידהלחינוךדרכיםמפת2030חינוךבתכנית
שללשנהיב'שנתאתלהפוךהמלצנו27בישראל

ו-בשבועלימודיםימילחמישהתעבורשהמערכתבהנחהחברתית.ותרומהאישיפיתוח
שנתאתלהקדיםובהלימהאישיפיתוחשללשנהיב'שנתאתלהפוךניתן)585(בגרויות5

נוספתשנהולאחריההטכנולוגיבתחוםלהתמקצעהמעונייניםלתלמידים.ותליב'יג'
אקרדיטציהעםהגיוסלפניולמידהפרקטיקוםשלשירות)ושנותלמכינות(במקביל

בשלביכברטכנולוגיתוהתמקצעותהתנסותחשיפה,המשךלאפשרהרעיוןמקצועית.
השונותלאוכלוסיותגםכמויותררביםלתלמידים.ותהתחוםאתתנגישהעליונההחטיבה

בדגש על הפריפריה והמגזרים.

.2הערה),2020(נובמבראנדרסוןלבנטלמיכלועו"דשלםמיכלראו27

לימוד.ותכניתפדגוגייה2בפרקהרחבהראו26
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יג'-יד'שנת.4

התעשייההתעשיינים,התאחדותנתוניפיעל
אדםבכחחמורממחסורסובלתהישראלית

ייצור,רצפתמעובדיהחלהרמותבכלאיכותי
לשנתבמהנדסים.וכלהוהנדסאיםטכנאיםדרך

יג' יד' הפוטנציאל לגשר ולהקטין את הפערים.

יד'יג'לשנתמקצהשהצבאבמכסותאתגרקיים
שנתאתומפנים28585אתמממשיםבאםאולם

אתלהקדיםניתןאישיתהתפתחותלשנתיב'
הנחשפים.מצבתאתולהרחיבליב'יג'שנת

מנכ"לחוזראתלהזכירחשובהזהבהקשר
במסלולהעליונהבחטיבהלמדושלאלתלמידיםגםומאפשרשיצאהאחרוןהחינוךמשרד
תלמידיםעבורומעשייעילאיכותי,פתרוןלהוותיכולהההקדמהלהירשם.טכנולוגיחינוך
ותעשייתיים.טכנולוגיים,במקצועותדווקאלהצליחוסיכוימוטיבציהבעלירבים,

כלכליתלמוביליותואיכותימשמעותי"מפתח"להםתספקיג'-יד'בשנתההכשרה
וחברתית.

הייחודיםהמגזריםשלהנמוךשיעורםהואהדעתאתעליולתתשישנוסףמשמעותינתון
הלומדים.ותששיעוראףעללהגדלתו.והפוטנציאליד'יג'בשנתהלומדים.ותמקרב

43%עלתש"פבשנתעמדהייחודיםהמגזריםמקרבהעליונהבחטיבההטכנולוגיבחינוך
בחלוקהבלבד26%עלעומדאלואוכלוסיותמקרביג'-יד'בשנתהלומדים.ותששיעורהרי

מכלל74%(הדרוזימהמגזר3%והערבימהמגזר8%החרדי,מהמגזר15%הבאה:
יג'בשנתהללוהמגזריםשלההיקףהרחבתוהממ"ד).הממלכתימהמגזרהםהלומדים.ות

פוטנציאלאתמשפרממילא,גיוספטוריוחלקםהיותהצבאבמכסותתלותללאיד'
מדינתשלהעתידיוחוסנההמשקלצרכייותרטובמענהונותןשלהםהעתידיהתעסוקה

ישראל.

אזרחיהלאומיהשירות.5

כיוםמשרתיםהלאומי-אזרחיבשירות
משמעותיחלקמתנדבים.ות,18,159
הנמצאותאוכלוסיותמקרבמגיעמהם.ן

בעצימות נמוכה בכוח העבודה.
ליעדלושםהלאומי-אזרחיהשירות
בשניםהמתנדביםכמותאתלהכפיל

.17הערהראו28
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אתלהכיןפזהזדמנותזוהי.29תעסוקהמוכווןשירותעלדגששימתתוךהקרובות
שלהכוחבנייןעלבדגשהאזרחייםלחייםהמתנדבים

השירותישראל.במדינתהעתידיהתעסוקהשוק
לשמשיכולהאזרחיתלתרומתומעברהלאומי-אזרחי

לתעסוקהייחודיותאוכלוסיותלהכשרתפלטפורמה
שלהתעסוקהוליעדילצרכיםבהתאםגבוהבפריון

המשק ובכך לשפר את החוסן הלאומי כלכלי.

נשיםחרדים,ערבים,מיוחדותאוכלוסיות.6
והאפשרותלאומיכלכליחוסןלשינוי.גדולההזדמנותישנהמגזריתבהסתכלותגם

התעסוקה,למעגלנוספותאוכלוסיותבהכנסתהשארביןתלוייםפעריםלצמצום
אותנומלמדיםOECD30ה-מחקריגבוה.בפריוןותעסוקהמגדריםפעריםעלהתגברות

החינוךמערךאתלמנףניתןאלו.אוכלוסיותבקרבהנמוכההמיומנויותרמתעל
טכנולוגילחינוךמערךיצירתמיומנויות.ופיתוחהשפותפערילצמצוםהטכנולוגי

gameלהוותיכולמוביליותהמאפשרמקצועי changer.אתלהגדילישכךלשםרציני
על המגזר הערבי והחרדי.ההיצע של הכשרות לתעסוקה, ולמידה מבוססת עבודה בדגש

האחרוןהעשורלאורךירידהבמגמתנמצאהמקצועייםהספרבבתיהלומדים.ותמספר
משרדתחתהשוניםבמסלוליםגםהערבי.מהמגזרהלומדים.ותשלבחלקםעלייהלצד

במגזר הערבי והחרדי.החינוך אנחנו רואים כפי שציינו קודם עלייה במספר הלומדים.ות

הטכנולוגיבחינוךהתלמידותשיעורממומש.לאפוטנציאלקייםהמגדריבהיבטגם
החינוךתלמידי.ותמכלל51.5%עלאומנםעמדתש"פבשנתהעליונהבחטיבה

28%לעומתבנות72%התעסוקתי,במסלולבמיוחדגבוההיהשיעורןאולםהטכנולוגי,
בנות41%יחסית,נמוךהתלמידותשלשיעורןהגבוהההנדסישבמסלולבעודבנים.

.בנים59%לעומת

30 Kuczera, M., T. Bastianić and S. Field (2018), 19הערהראו

שיחה עם מר ראובן פינסקי, מנכ"ל השירות הלאומי אזרחי29
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נקודות התערבות

עיקריות:התערבותנקודות6הציפושלההתורפהונקודותהמערכתמיפוי

1
מבנה

ומשילות

2
פדגוגייה
ותכניות
לימוד

3
מרחבי
הלימוד

4
חשיפה

והשתתפות

5
טיוב ההון
האנושי

6
רצף וחיבור
לתעסוקה
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1
מבנה ומשילות

תמונת
מצב

מבנה המשילות
המנגנונים

ושיתופי הפעולה
לא תומכים

בצמיחת מערכת
חינוך טכנולוגית

מיטבית

העדר מדיניות
רחבה ומוסכמת
בתחום של כלל

הגורמים
המעורבים

חוסר סינכרון
בין מפמ"רים

ומטה לבין צרכי
המשק והשטח

משרד
החינוך

מנהל מדע וטכנולוגיה
1949התש"ט-חובה,חינוךחוק

תלמידים155,000
יסודיהעלתלמידימכלל40%

ספרבתי860בטכנולוגיותמגמות
לימודמגמות25

התנסות מעשית חסרה
פיצול אחריות: טכנולוגי ותעסוקתי תחת מנהל מדע

וטכנולוגיה, מדעי תחת מזכירות פדגוגית
יעד: תעודת בגרות

אגף להכשרה מקצועית מה"ט
מנהל תעסוקה אוכלוסיות מיוחדות, זרוע העבודה

1953התשי"ג,נוער,עבודותוחוקהחניכותחוק
מקצועייםספרבתי60

תלמידים10,550
רקע סוציו אקונומי נמוך

בשבועעבודהימי3ולימודיםימי2מעשית-התנסות
ש"ח38,000תלמיד:עלות

יעד: הכשרת בעלי מקצוע מוסמכים

משרד
העבודה
והרווחה

משרד
הביטחון

2016התשע“ו-צבאיות,בהכשרותאזרחיתהכרהחוק
אגף טכנולוגיה ולוגיסטיקה של צה"ל

קורסי הכשרה מקצועית וטכנולוגית למלש"בים וחיילים
משוחררים

יעד: הכשרת מקצועית ייעודית
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לאן
שואפים?

מועצה/
רשות

לחינוך
טכנולוגי

יצירת פלטפורמה לשיתוף פעולה ושיח מתמיד בין משרדי
הממשלה השונים, השדה החינוכי, הצבא, האקדמיה

התעשיה והמגזר העסקי.
בדגש על פיתוח מדיניות מוסכמת, תכנית לימודים

בהלימה לצרכי השוק והתעשייה, ביטול כפילויות ופיצול
בתוך המשרד ובין המשרדים, מערך אקרדיטציה והכשרות

אחוד. שימור ייחודיותו של החינוך הטכנולוגי כמנהל
נפרד.

צעדים
לשינוי

לצדהקמת מועצה/רשות לחינוך טכנולוגי.1
משרד החינוך שכוללת את מקבלי ההחלטות

וקובעי המדיניות מהמשרדים השונים לצד נציגי
סקטורים רלוונטים כמו תעשייה, מגזר עסקי,

אקדמיה, שדה חינוכי, הורים ותלמידים
הכרה הדדית בין מערכות החינוך וההכשרה.2
העברת בתי הספר המקצועיים לאחריות משרד.3

החינוך
,פיתוח תכנית לאומית אחודה להסמכות.4

העבודהמשרדתחת)NQF(ומתעדכנתעדכנית
השארת החינוך הטכנולוגי כמכלול תחת  מנהל.5

מדע וטכנולוגיה כמנהל עצמאי
בניית שת"פ בין מנהל מדע וטכנולוגיה למנהל.6

עובדי הוראה
אוטונומיה פדגוגית וניהולית לשטח, לרשויות.7

המקומיות ולבתי-הספר
הכנסת החינוך הטכנולוגי לחטיבות הביניים באופן.8

מובנה
בתחומיואחידיםמקצועייםסטנדרטיםקביעת.9

הכשרה המקצועית
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מצב קיים
שיתופיאתשיתכללוגורםבישראלוהמקצועיהטכנולוגיהחינוךשלמערכתיתתפיסהחסרה

איןמשתנה.בעולםרלוונטיהטכנולוגיהחינוךאתלשמורמנתעלהנדרשהמתמידוהשיחהפעולה
מנגנוניוהרווחה,העבודהומשרדהחינוךמשרדעלבדגשהשוניםהממשלהמשרדיביןסנכרון

הפעולהושיתופיהמנגנוניםהמשילות,מבנההכשרה.שלרצףואיןחסריםוההכרהההסדרה
ומעסיקים)(תעשיההמשקוגורמיהאקדמיההצבא,לביןובינםהשוניםהמשרדיםביןהחסרים
שקופהואינהקוהרנטיתאינההמערכתמיטבית.טכנולוגיתחינוךמערכתלצמיחתחסםמהווים

לתלמידים, לתעשייה ולשוק העבודה.

שלבמסגרותלומדים,94%כ-השונים,מסלוליועלהטכנולוגיהחינוךתלמידישלהגדולהרוב
והרווחה.העבודהמשרדשלבמסגרותלומדים.ות6%כורקהחינוך,משרד

הםמקצועית-טכנולוגיתובהכשרהטכנולוגיבחינוךהעוסקיםהעיקרייםהממשלהמשרדישני
מדעמנהלבאמצעות1949התש"ט-חובה,לימודחוקיישוםעלשמופקדהחינוךמשרד

מנהלמה"ט,מקצועית,להכשרההאגףבאמצעותוהרווחההעבודהמשרדהשני,וטכנולוגיה.
נוערבנישלהמקצועיתההכשרהעלממונהוהואהעבודה,זרועמיוחדות,אוכלוסיותתעסוקה
מבחניבסיסועלמקצועות100מ-בלמעלההסמכה,תעודותומתןהחניכותמערכתעובדים,
נושריםנוערבני.ותכללבדרךמגיעיםוהרווחההעבודהמשרדשלההכשרהלמערכתהסמכה.
טכנולוגיהאגףבאמצעותהביטחוןמשרדהמרכזייםלשנייםבנוסףהרגילה.החינוךממערכת

שלהייעודייםהצרכיםעל-פימלש"ביםשלוטכנולוגיתמקצועיתבהכשרהעוסקולוגיסטיקה
נמוכיםבמספריםמקצועיותבהכשרותהעוסקיםנוספיםממשלהמשרדיקיימיםכןכמוהצבא.

תשתיות,והקליטה,עלייההבריאות,(משרדיהעבודהבמקוםהכשרה,OJTב-בעיקרומתרכזים
.31ביטחון ותיירות)

מקצועיתתעודהלצורךהחינוךמשרדשלהלימודבמסלולימכיראינווהרווחההעבודהמשרד
ותעודותאקרדיטציהשלואחרנפרדמערךלבנותהחינוךמשרדאתשהובילמהוהסמכות

כפילות מיותרת.מקצועיות, לתלמידים במסלולים טכנולוגיים, דבר שמייצר
העבודהמשרדשבמסגרתמקצועייםהספרבתילתלמידימאפשראינוזאתלעומתהחינוךמשרד

הבגרותלבחינותמגןציוןעםלגשתיותר,חלשיםכתלמידיםמאופייניםמלכתחילהאשרוהרווחה,
תעודתלהשליםהלומדים.ותבסיכוייפוגעתזועובדהאקסטרנים.כתלמידיםלהיבחןנאלציםוהם

בגרות ו/או בעתיד לרכוש השכלה טכנולוגית על-תיכונית.

השוניםהמשרדיםשלמשותפתפעולהנדרשתהזדמנותהטכנולוגיבחינוךללומדיםלתתמנתעל
בהשכלההמקצועיתההכרהאתלמקסםמנתעלוההכשרההחינוךבמערכותהדדיתוהכרה

31 Adapted from King, J. (2017), The Involvement of Five Ministries in Training for the Labour
Market, prepared by Myers-JDC-Brookdale Institute at the request of the Ministry of Labour,
Social Affairs and Social Services (unpublished).
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ההכשרותבנושאגדולופיזורהקוהרנטיותחוסרבשלהתיכון.בשלבכברהנצברתובהכשרה
גיבושעלשהמליץהאקרדיטציהמערךשיפורלנושאבין-משרדיצוות2016בהוקםואקרדיטציה,

לאחריותהועברהנושא(כיוםדאז,הכלכלהלמשרדהחינוךמשרדביןמוסכמתעבודהמתכונת
שלמקצועלתעודתהחינוךמשרדשלהלימודבמסלוליהכרהלצורךוהרווחה),העבודהמשרד
הסכמותחוסרבשלהיישוםקודםולאבנושאמספקתהתקדמותהושגהלאכהעדהכלכלה.משרד

.32בין משרד החינוך למשרד העבודה והרווחה

ומשרדהחינוךמשרדידיעלבעיקרמנוהליםוהבקרההפיקוחומנגנוניהקוריקולוםהתכנים,
השטחצרכיעםמסונכרניםתמידלאאלובכך.מרכזיתפקידלמפמ"ריםכאשרוהרווחה,העבודה

פיקוח צולבות.והתעשייה מחד, ובינם לבין עצמם מאידך ומייצרים מערכות

החינוך.משרדבתוךהטכנולוגיהחינוךשלהפיצולהיאהדעתאתלתתישעליהנוספתסוגיה
תחתהפועליםהמפמ"ריםובפיקוחהפדגוגיתלמזכירותכפופיםמדעיםהטכנולוגיםהמקצועות
לסייםניתןלאשבפועלהגםוטכנולוגיהמדעלמנהלכפופיםהשארכלהפדגוגית.המזכירות

וכדומה.ביולוגיהכימיהפיזיקה,כגוןהמדעייםהמקצועותללאאיכותיתטכנולוגיתבגרות
מנהל מדע וטכנולוגיה.התוצאה בשטח היא העדר סינכרון בין המפמ"רים לשדה וליחידות

המלצות
לצדהמדיניותקובעיאתשכוללתהחינוךמשרדלצדטכנולוגילחינוךמועצה/רשותהקמת
ולומדים.הוריםחינוכי,שדהאקדמיה,עיסקי,מגזרתעשייה,כמורלוונטיםסקטוריםנציגי

עםרגולטוריגוףהטכנולוגיים.וההכשרההלמידההמדיניות,נושאאתתחתיהתסדירהמועצה
תקציבים וסמכויות ביצוע.

להסמכותאחודהלאומיתתכניתלהקמתעדוההכשרה.החינוךמערכותביןהדדיתהכרה
בטווחנדרשתהחינוךמשרדלאחריותהספרבתיכללוהעברתוהרווחההעבודהמשרדבאחריות

תעודהלצורךהחינוךמשרדשלהלימודבמסלוליוהרווחההעבודהמשרדשלהכרההקצר
המקצועייםהספרבבתיבלומדיםהחינוךמשרדשלהכרהנדרשתבמקבילוהסמכות.מקצועית

האקרדיטציהמערךלשיפורהבין-משרדיהצוותהמלצותברוחוהרווחההעבודהמשרדשתחת
ולהמשיךספרייםהביתהמגןציונילמנגנוןחלופימענהלקבלשיוכלוכך)2016(והניעות

ללימודים על תיכוניים אם ירצו.

עלאחראילהיותצריךהחינוךמשרדהחינוך.משרדלאחריותהמקצועייםהספרבתיהעברת
כפילויותשיוצרעיוותהואמקצועיותחינוךמערכותשתישלקיומןישראל,ילדישלהחינוךכלל

מגןהחללימודירצףתאפשרהחינוךמשרדלאחריותהמקצועייםהספרבתיעברתהמיותרות.

מערכותביןוהניעותהאקרדיטציהמערךלשיפורהבין-משרדיהצוותדוח),2016(יוליהממשלהראשמשרד32
.סופית35טיוטאוההכשרה,ההשכלה
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שנות12עםלסייםלומד.תלכלשווההזדמנותותיתןיד')(יג'תיכונייםהעלהלימודיםועדהילדים
משרדעל).2030בחינוךהמוצעתהמתכונת(על-פימקצועיתהסמכהו/אובגרותתעודתלימוד,
לבחירתבהתאםהעיוניים,הלימודיםלצדוהכשרותבעבודההתנסותהמשךלאפשרהחינוך

והרווחההעבודהמשרדבאחריותלהיותוההסמכותההכשרותעליכולותיהם.ן.פיועלהלומד.ת,
מערכתבוגריאתלהכשיריסייעהמשרדיםשניביןידייםשילובהמשרדים.שניביןובתיאום

החינוך לצרכי המשק והמיומנויות העכשוויות.

,תחת משרד העבודה והרווחהעדכנית ומתעדכנת,פיתוח תכנית לאומית אחודה להסמכות
)NQF, National Qualifications Framework(ממשלה.החלטתומתוקף

והאקדמיה.הצבאהתעשייההמשק,גורמיעםבשיתוףלאומיתוהסמכותתעודותמערכתהקמת
לכלשונותברמותוהמיומנויותהדרישותסטאתולגבשההסמכותתחומיאתלמפותמומלץ

ובהתאמההמשקלצרכיההסמכותביןהלימהשתהיהמנתעלשוטףבאופןיעודכנואלומקצוע.
רצףפניועלהוליסטיתכמערכתלפעולצריכהההסמכותמערכתורלוונטיים.בינלאומייםלטרנדים

במקוםולימודיםתעודהלימודיתיכונית,עלהשכלהצבא,לתיכון,המשךהביניים,מחטיבתהחל
לציבור ומתעדכנת באופן שוטף.העבודה. מערכת ההסמכות צריכה להיות פתוחה, שקופה, נגישה

השארתעצמאי.כמנהלוטכנולוגיהמדעמנהלתחתכמכלולהטכנולוגיהחינוךהשארת
מחטיבתהאנושיההוןפיתוחעללבותשומתמיקודתבטיחעצמאימנהלתחתהטכנולוגיהחינוך

ככוח מניע לכלכלה הישראלית וחוסנה.הביניים והמשך לשנת יג'-יד', בתחומי הטכנולוגיה והמדע
שלהעתכלומתעדכןעדכנימואץפיתוחיאפשרטכנולוגיהבנושאיכולושממוקדעצמאימנהל

בסביבותוהתנסותהוראהלמידה,סביבותמיומנויות,תוכן,בהיבטיומקצועותלימודיםתכניות
ובלתיישירוקשרשיחמיטביתבצורהלקדםיכולעצמאימנהלועדכניות.מתקדמותטכנולוגיות

שלמתמדתלבחינההצבאוגורמיהתעשייההמשק,לגורמיבמנהלהמקצועיהדרגביןאמצעי
צרכים ורלוונטיות.

שיובילמהותיאוםפיקוחכוללהמנהלתחתהטכנולוגיותהפונקציותכללאתלאחדמומלץבנוסף
לסינכרון מיטבי.

בעדכוןצורךקייםהוראה.עובדילמנהלוטכנולוגיהמדעמנהלביןפעולהשיתופיבניית
התכופותהטכנולוגיותהתמורותבשלעדכנימקצועיופיתוחהחינוךמנהיגי.תהכשרתמערכי

שניביןוההערכהההוראההלמידה,תהליכיבתחוםשת"פבנייתהעבודה.בעולםוהשינויים
שלוהפיתוחההכשרהמערכיאתקדימהלהקפיץיכולוהתעשייההמשקגורמיבשיתוףהגופים

מורים חדשים וקיימים ולהפוך אותם לרלוונטים.

לטפחכדיולבתי-הספר.לרשתותהמקומיות,לרשויותלשטח,וניהוליתפדגוגיתאוטונומיה
סמכויותלבזרצריך21ה-המאהשלוכישוריםיכולותפיתוחולעודדרלוונטיטכנולוגיחינוך

ולתתבשטחהספרולבתילמנהליםלרשתות,המקומיות,לרשויותעצמאיפעולהמרחבלאפשר
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לנבוטיכוליםרעיונותכךרקחינוכית.בחדשנותולעסוקליזוםהחינוךלמנהיגי.ותמרחב
.33ולצמוח

השטחלרמתהפיתוחמתקציביחלקביזורלמטה,מלמעלהסמכויותביזורלמנהלים,עצמאותמתן
בכללהחינוךמערכתלשיפורהכרחיתנאיבבחינתהםוהרשתותהספרבבתיניהוליתוגמישות
הפחתהחשיבתית,גמישותנדרשתכךלצורך.21ה-למאהוהזנקתםבפרטהטכנולוגיוהחינוך

ברגולציות וצמצום שכבות הפיקוח.

הבסיסאתתהווההבינייםחטיבתמובנה.באופןהבינייםלחטיבותהטכנולוגיהחינוךהכנסת
שילובועלתחומיתרבמגוונתלמידהעלדגשיושםבמיומנויות.והתנסותלטכנולוגיהלחשיפה

IVE -STEAMהביניים.מחטיבתהחלמהקוריקולםכחלק

ביןועדהלהקיםמומלץהמקצועית.הכשרהבתחומיואחידיםמקצועייםסטנדרטיםקביעת
וקביעתהרחבתוההכשרות,מערךלהסדרתשתפעלוהמעסיקיםהמשקגורמיעםבשיתוףמשרדית

שליותרגדולהבמעורבותצורךישולציבור.לתלמידיםלמערכת,ושקופיםאחידיםסטנדרטים
מעסיקים ואפשרות זמישות מערכתית בהתאם לעדכונים עכשוויים.

.2הערהראו),2020(נובמבראנדרסוןלבנטלומיכלשלםמיכל33
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2
תכניות הלימוד

תמונת מצב

תכנית הלימודים ומסלולי הלימוד אינם נותנים מענה
לפיתוח כישורים ויכולות, אינם בהלימה ו/או נותנים

מענה לצרכי השוק. פער בין דמות הבוגר המצוי לרצוי.
המערכת ברובה אינה דואלית (לא משלבת הכשרה

ולמידה) ואחודה.

לאן שואפים?

תכנית לימודים הוליסטית, עדכנית ומתעדכנת בדגש על
פיתוח מיומנויות, כישורים רכים וחשיפה לחינוך

הטכנולוגי לכלל התלמידים החל מחטיבת הביניים ואילך.

צעדים לשינוי

גיבוש קוריקולום  מיומנויות בדגש על אוריינות.1
טכנולוגית, אוריינות שפתית, אוריינות חישובית

בשיתוף משרדי החינוך והעבודה ומומחים
מהאקדמיה, השדה החינוכי, התעשייה והמשק

רצף למידה והקניית מיומנויות - בית הספר-.2
צה"ל-שוק העבודה

הכשרות רלוונטיות ופיתוח מקצועי למנהיגי.3
בשיתוף עם התעשייה והצבאהחינוך

פיתוח ויישום מקצועות לימוד רב ובין תחומיים.4
כבסיס ללמידת מיומנויות והתנסות.

תכנון וגיבוש תכנית לימודים בשיתוף ובשקיפות.5
עם בעלי העניין הרלוונטים כולל התעשייה

עידוד מערכת דואלית המשלבת ניסיון מקצועי.6
מעשי ולימודים מגוונים

למידה  מבוססת פרויקטים אמיתיים, התנסות.7
סדנאות ומייקריםולמידה חוויתית כמו

כחלק מהלמידה, דוגמתשיטות הערכהפיתוח.8
הערכה תהליכית מעצבת

התייחסות ליצירה, אומנות, מוסיקה, סביבה,.9
אוריינות דיגיטלית ואוריינות נתונים.

כדיתוךמיומנויותרכישת-Tהמודלהטמעת.10
העמקה בתחומים השונים.
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עכשוויותמיומנויותפדגוגייה2

פדגוגיה מוטת עתיד
מחדהמשבר.במהלךתוקףמשנהמקבלהדברקונספטואלי,לעידןהמידעמעידןעוברהעולם

תפיסהבחיינו.המתרחשיםהמהותייםהשינוייםכלבבסיסהיאומאידךכליהיאהטכנולוגיה
לכולםגישהלהבטיחישלכןתיכחד.ממנהאינטגרליחלקתהיהלאשהטכנולוגיהלימודית
הפדגוגיהעליסוד.זכותבגדרהיאזוגישההמידע.שלודמוקרטיזציהתוכןתשתיות,בהיבטי

.34שדה התנסויות למיומנויותחטיבת הביניים תהווהמיומנויות, גישות וערכים.להתמקד ב:

בנישלהמקצועימסלולםוקביעתהתעסוקתיותבמגמותהנרכשיםהכישוריםשלמהירההתיישנות
מאוחרבגיללהתפתחשעשוייםענייןותחומיכישוריםסמךעלבמקוםהספרביתבגילכברנוער

בעולםהשינוייםקצבלאורועוד,זאתאופטימלית.בהכרחשאינהבהשכלהלהשקעהמביאהיותר
קיימיםשיהיואלוהעתיד,ממקצועותש-⅔היאהרווחתההערכההטכנולוגית,וההתפתחות

אתלהכיןכיצדלבחוןבבואנולכן,כיום.קיימיםאינםכללהעבודה,לשוקיצאוהספרביתכשילדי
ולאמשתניםלמצביםהכנהעלדגשלשיםישקיימים,לאשעדייןלמקצועותהלומדים.ות
בכלעת,בכלמקום,בכל-העכשוויםלצרכיםהלמידהאופןאתלהתאיםחייביםלמקצועות.

אתלציידישבעיקרהחיים.כללאורךללמידההלומדים.ותאתלהכיןישבנוסףתשתית.
שיפורטו להלן:הלומדים.ות במיומנויות שיסייעו להם בעולם משתנה כפי

השתלבותשיאפשרוהלמידהויכולתהכישוריםאתמגדירותהעכשוויבעולםהנדרשותמיומנויות
אףהחינוךבמערכתוהטמעתםהמיומנויותחשיבותהמשתנה.התעסוקהובעולםבחברהמיטבית

התחדדה בתקופת הקורונה.

��:35המיומנויות הנדרשות

תקשורת בין אישיתשיתופי פעולהעבודת צוות

למידה לאורך כל החייםלמידה עצמית

פתרון בעיות מורכבותחשיבה חישוביתחשיבה ביקורתית

יצירתיותחדשנותיזמות

חוסן נפשיכושר הסתגלות מהירגמישות מחשבתית ורגשית

דו"ח),2020(מרץפינטואיריסוד"רדבירקרןוגם.23הערה),2019זליבנסקי-אדן,(ועומראלי,איזנברג,ראו35
),2020(איזנברגאליד"רוגםעתיד.מגמותחקרבסיסעלרצויעתידבעיצובוהמלצותאתגריםמחשוביתחשיבה

מתקדמותחינוךבמערכותSTEMמצויינותהמקדמות21ה-המאהשלמיומנויותיישוםבדיקתבנושאימחקרדו"ח
מעניינתקנדה,אונטריושלשםשמובאתהדוגמאנאמן.שמואלמוסדשיתופים,שתיים,פי5יוזמתהעולם,במדינות
הערכה.תעודתישבגרותתעודתבמקוםמיומנויות.6ולהרחיבהידעתחומיאתלצמצםהוחלטשםבמיוחד.

בריאותית ואוריינות של רווחה מיטבית .בנוסף בדו"ח הנ"ל מומלץ לבחון הוספת מיומנויות של אוריינות

ויזמות.ניסוייםמו"פ,אגףהפדגוגי,המנהלהחינוך,משרד),2030(יוניעתידמוטתפדגוגייתחט"בדו"ח34
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מורים,הכשרתמיומנויות,פיתוחמותאמים,והוראהלימודוחומריתכניותבפיתוחצורךקיים
חיזוקהבגרות.לבחינותמעברומדידההערכהשיטותופיתוחבהתאםהוראהשיטותגיבוש

literacy(36מחשוביתוחשיבהשפתיתאוריינותמיומנויות and numeracy.(

עברית-בשפותולהתמקדהנלמדיםהמקצועותאתלצמצםהביניים,בחטיבתלהתחילמומלץ
שדהמהווההבינייםחטיבתמחשובית.וחשיבהמתמטיקהאנגלית,אם),שפתלדוברי(וערבית

ובשלותהקיימתהדיגיטליתהאוריינותהלומדים.ות,גילאיבשלבמיומנויות,להתנסותמצוין
יש37מיחשוביתוחשיבהאוריינותשלהבסיסיותהמיומנויותלשיפורתחומים.למגווןהחשיפה
בנקנתוניפיעלזמן.לאורך,38יותרשוויוניתוחברההפריוןעלוישפיעלמשקכלכלייםיתרונות
הפריוןאתלהעלותאףיכולOECDב-הממוצעתהרמהלכדיבישראלהמיומנויותשיפורישראל,

אםבממוצע.לשנהלנפשש"ח4,250בכ-אוש"ח)מיליארד39—36בכ-(מוערך2.9%—2.7%ב-
OECDל-ישראלביןהפריוןמפעריניכרחלקלסגורצפויהדברהמיומנויות,פעריבצמצוםנתמקד

.39בדגש על אוכלוסיות מגזריות כמו האוכלוסייה  החרדית והערבית

Thinkידיעלשהוגשה2030חינוךבתכניתשהומלץכפי Creativeישלחינוך,הציבוריוהקבינט
בשיטותולהעריךלמדודניתןאותןלמיומנויותהדגשאתולהעבירהבגרויותמספראתלצמצם

מגוונות.

⇐

פיתוח תכניות

⇐

הכשרת מורים

פיתוח חומרימה נדרש?
לימוד

גיבוש שיטות
הוראה

פיתוח שיטותהוראה מותאמת
הערכה ומדידה

.2018וחשבוןדיןישראל,בנק39

38OECD, 2018

במדעי המחשב, מיומנות חיונית לכל אדם באשר הוא אדם,גישה שיטתית לפתרון בעיות בתחומי ידע רבים ולא רק"37
הכרחית עבור תלמידים ומחנכים". מיומנות זולשם פיתוח אישי או מקצועי. פיתוח מיומנות של חשיבה מחשובית

פינטואיריסוד"רדבירקרןראועדיין.קיימיםלאהתלמידיםיעבדובהםמהעבודות65%כאשרתוקףמשנהמקבלת
.35הערה),2020(מרץ

Janעםשיחהפיעל36 MorrisonמארגוןTIES.
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למידה,41חישוביתחשיבהמעורבת,למידה:40אשכולות6ל-מתחלקותחדשניותפדגוגיות
הבסיסהםאלואשכולותומשחוק.דיוןמבוססתוהוראהאוריינותרבמגולמת,למידהחווייתית,

בשיתוףלימודיםתכניתולגבשלתכנןמומלץהטכנולוגי.החינוךגםובתוכםהלמידה,לכלל
של פדגוגיה חדשנית.ובשקיפות עם בעלי העניין הרלוונטים כולל התעשייה, ובחשיבה

רמתאתלבחוןבמקוםעוד.רלוונטייםאינםהישניםהמדדיםהלמידה,פרדיגמתאתכשמשנים
החומר ועיבודו.הכלתהשינון יש להעריך את יכולת

שלולהבנתו.ההלמידהלעיצובתורמתההערכה.ההערכהשיטותנמצאותהלמידהבבסיס
שילובלמשלכךעצמית.הערכהיכולתגםחשובהזובמסגרתהלמידה.תהליךלאורךהלומד.ת

והערכתמדידההנושא.שלההבנהמדידתמאפשריםנושאהעברתויכולתעמיתיםלמידת
הלימודשנותלאורךבתעודות(למשלהחינוךבמערכתהכוללהמדידהלמערךוהכנסתםמיומנויות
הערכההנדרשות.המיומנויותשלויישוםבהטמעהיסייעוגבוהה)להשכלהכניסהובמבחני
ועוד.הלומד.ת,ידיעלנושאהעברתאישית,הערכהלמידה,בתהליךצפייהלכלוליכולהמעצבת

ספריים.ביתחוץגורמיםואףעצמית,מורים,עמיתים,שלהערכהגםבנוסףלכלוליכולההיא
לשרתיכוליםלהערכהשוניםמחווניםיצירתפיזה.כמובינלאומייםמדידהכליגםנכלליםכיום
שחוצההערכהשפתיצירתועוד.הצבאהעבודה,שוקההורים,ההוראה,מנהיגיהלומדים.ות,את
טובותשקףאישית,והתפתחותרלוונטיותלמיומנויותביטויתיתןהחיים,לאורךהלמידהרצףאת

היוםהקיימתמזויותרמיטביתהתאמהתהיהבכךמשתנה.בעולםהלומד.ת,יכולותאתיותר
42באמצעות הבגרות, להסתגלות בחברה, בשוק התעסוקה ובעולם.

לצדבחשבוןלוקחאשרהמתבקשיםלשינוייםמותאםחדשמדידהומערךערכיםעץלבנותמומלץ
מיצויערכיים,מדדיםכדוגמתולמערכתללומד.תשוניםהצלחהמדדיאובייקטיבייםהישגים
מומלץהתעסוקה.בשוקעתידיתהשתלבותיכולתהורים,שלרצוןשביעותוכישורים,יכולות
תמריץלייצרמנתעלהוריםכוללהלמידהבמערכתהשותפיםלכללומונגשיםשקופיםיהיושאלו

לשינוי ושיפור מתמיד.

מספראתמאדהפחיתובהםאשרמדינות5בחןאיזנברגדרבמאמרו,.35הערה),2020איזנברג(אליד"רראו42
מבחני הבגרות ועברו להערכה על בסיס מיומנויות.

הכוונה למתן כלים של אינטליגנציה דיגיטלית וחשיבה רפלקטיבית לצד ראייה בין תחומיתחשיבה מחשובית41
הסתגלות מהירה. ראו רמי שקד וחגית ירום (אוגוסטהמאפשרת פתרון בעיות יעיל בעולם עתיר שינויים ולמידת

עמדה.מסמךהקיבוצים,סמינרחישובית)(אוריינותחישוביתחשיבהלימודי),2018

,2030יוניעתידמוטתפדגוגייתחט"בדו"חגםוראו.35הערה),2020פינטו(מרץאיריסוד"רדבירקרןראו40
משרד החינוך, המנהל הפדגוגי, אגף מו"פ, ניסויים ויזמות.
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והתנסות רב תחומיתמתן בחירה לתחומי עניין ומעבר ביניהם באמצעות חשיפה

.43תוך העמקה בתחומים שוניםהפדגוגיה המומלצת מושתת על פיתוח מיומנויות וכישורים
ולייצרISTEAMעםתעסוקתיהטכנולוגיהתוכןעולמותשילובעלהמבוססתשיטהלבססמומלץ

.IVE-Steamשלחדשעולם
IVE-STEAM Innovation, Vocational Education Training, Science, Technology,
Engineering, Arts & Mathematics.

הלומדיםאתלהפרותללומדים.ותהמאפשריםמשולביםמרחביםלייצרמומלץכך,לשם
לפתחניתןשוניםתפקידיםישנםבהםפרויקטיםעלועבודהתחומיותרבבאמצעות.44האחרים

להם,הונגשולאשקודםשוניםתוכןלעולמותהלומדים.ותאתלחשוףוגםוחשיבהיצירתיות
רב-לימודמקצועותשבהםתכניותוליישםלפתחמומלץב"סילוס".שפעלוהקלאסייםבמסלולים

למידהמאפשריםאלווגלובליזציה.בריאותוחיים,טכנולוגיהקיימות,-כמו:תחומייםובין
ליצירה,התייחסותליתןמומלץזו,במסגרתוהתנסות.מיומנויותללמידתכבסיסהתנסות,בסביבת
לעולםיותרמותאמיםאלוכל.45נתוניםואוריינותדיגיטליתאוריינותסביבה,מוסיקה,אומנות,

העבודה.ובשוקבחברהיותרטובהלהשתלבותהלומדים.ותאתיותרטוביכינוובכךעתיד,מוטה
שנותבמהלךבוחריםאותםהמסלוליםביןבמעבריתרהגמישותללומדים.ותליתןמומלץזהלצד

שלבכליםימדדוהלומדים.ותשלוהיכולותהמעבריםנוספים.בתחומיםענייןשיגלוככלהלימוד,
הערכה מעצבת כפי שהובהר לעיל.

ופרוייקטיםעשייהמבוססתלמידהבאמצעותIVESTEAMשלהלמידהמרחביאתליישםמומלץ

ויזמות.ניסוייםמו"פ,אגףהפדגוגי,המנהלהחינוך,משרד,2030יוניעתידמוטתפדגוגייתחט"בדו"ח45

היה בהתמחות במפעל בקנדה ברצפת הייצור ירדובמהלך המסע להכנת התכנית פגשנו רתך ארטיזן, שסיפר שכאשר44
מורכבות לאחר שראו דברים מנקודת מבטו ואתאליו מהנדסים אשר בעקבות השיח המשותף הצליחו לפתור בעיות
אפשרויות רבות ויוצרת מרחב ליצירה.תהליך היצירה. הפריה וסקרנות כתוצאה מהתנסות מעשית מפתחת

איזנברג.אליד"רשלTהמודלע"פ43
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זאתכלויגדירו.יחקרויזהו,שהלומדים.ותאמיתיתלבעיותבהתאםמולטידיסיפלינריים,
מפת למידה והכשרה אישית.באמצעות למידה המותאמת אישית. מומלץ לייצר לכל תלמיד

בחוץ.מעשיתללמידהיתרוןישהמקצועיהטכנולוגיבחינוך.לכיתהמחוץגםנמצאתהלמידה
ניסיוןהמשלבתדואליתמערכתלעודדמומלץהכללי.הטכנולוגילחינוךגםלשכפלניתןזהיתרון

ומקומותהתעשייהבשילובמעשיתהתנסותלאפשרהכוונהמגוונים.ולימודיםמעשימקצועי
משולשתלמידהישבפועלמירבית.חשיפהתוךהביניים,בחטיבתזאתלהתחילמומלץעבודה.
משולבתהערכהשלביה,בכלהערכהמחייבתזושיטהעצמאית.ולמידהעבודהבמקומותבכיתה,

וחוצה גבולות בין לימוד בכיתה ללימוד המעשי.

מומלץ.החינוךמנהיגי.ותהכשרתידיעלהתהליךאתלמקבלישפרדיגמה,שינוילבצעמנתעל
והצבא,התעשייהעםבשיתוףהחינוךמנהיגי.ותעבורמקצועיופיתוחרלוונטיותהכשרותלפתח

בפרק טיוב ההון האנושי).ליצירת רצף רלוונטי ולמידה מקושרת למציאות (ראו הרחבה
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3
מרחבי הלימוד

תמונת מצב

הגבולות בין תשתיות פיזיות ווירטואליות מטשטשים,
כיתת הלימוד המסורתית התערערה. התחזק הצורך לחשוף
את התלמידים לתרחישי למידה ואתגרים מהעולם האמיתי.

משבר הקורונה הדגיש את אילו ביתר שאת.

לאן שואפים?

למידה בכל מקום, בכל עת, בכל תשתית. מרחבים
מעוצבים ומותאמים פיזית וטכנולוגית לעולם משתנה.

מרחבים המאפשרים חשיפה ולמידה תוך כדי עשיה
והתנסות.

צעדים לשינוי

- למידה תוך כדי עשייהיצירת מרחבי מייקרס.1
אזורים/רשותיים

דיגיטציה ואוטומציה.2
פיתוח סביבות למידה וחינוך המספקות חוויות.3

למידה והתנסות רלוונטיות, ומשלבות תפיסות של
העולם האמיתי

הפיכת הכיתה הפיזית למרחב מאפשר למידה.4
פיזית או וירטואלית, בכל מקום ובכל זמן

פיתוח תכניות למידה מבוססות מקום והקשר.5
)place based(

עיצוב מרחבי למידה תומכי עתיד וטכנולוגיה.6
למידת שירות המשלבת לימוד חוויתי ושירות.7

קהילתי
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מרחבי לימוד עכשוויים
וסקרנות.יצירתיותובפיתוחהלמידהחוויתבעיצובחשובמרכיבהיאופועליםלומדיםבההסביבה

מגרההלומדים.ות,אתמעצימההיאכךלמציאותומותאמתמגוונתיותר,חדשניתשהסביבהככל
בחוץ ובמרחב הווירטואלי.את החשיבה וחושפת אותם לעולמות תוכן ומרחבים שונים בפנים,

ומזמיןמאפשרהלומד.תשבמרכזההוליסטיתתפיסהעלהמושתתוירטואליו/אופיזימרחב
השראהמקורהמהווהמרחבזמן.לאורךויצירתיותסקרנותלפתחשאלות,לשאוללהתנסות,

ביקורתית,חשיבהידע,הרחבתיצירתיות,התבוננות,כגוןהלומדים.ותאצליכולותלפיתוח
בחיים שלהם.אחריות וחוסן. מרחב המאפשר ללומדים.ות להיות סוכני שינוי

)placemaking(חדשניותלמידהסביבותטיפוח
סקרנותמעוררתבסביבהלהתרחשצריכהויכולותכישוריםפיתוחבבסיסהאשרלמידהמערכת

והזדמנויותלהתנסויותכרהמהווהסביבההחיים,כלולאורךומגווניםשוניםבמקומותוהשראה,
למידה.
ולמידהבקפסולותלמידהבכיתה,התלמידיםמספרעלהגבלותעמוהביאהקורונהמשבר

הביתהפתוח,המרחבשלמיטביניצולעליצירתיתבחשיבההצורךאתהדגישואלוכלהיברידית.
רצוןשעתזוהימקצועי,הטכנולוגילחינוךבאשרהלמידה.לטובתפורמליותהבלתיוהמסגרות

46לכניסה למרחבים התעשייתיים, ללמידה ולהתנסות אמיתית.

קווים מנחים לטיפוח סביבות למידה חדשניות במערכת החינוך:
שילוב סביבת למידה בית-חוץ-כיתה-מקוון.)1
הנדרשות.שימוש במרחב הציבורי כמרחב למידה תוך ביצוע ההתאמות)2
הפיכת-ועתידייםעכשווייםולצרכיםלפדגוגיההקיימיםהספרבתישלפיזיתהתאמה)3

למידהשמאפשריםסקרנותומעורריחדשניםלמרחביםוהכיתותהפיזייםהמרחבים
קבוצתית לצד למידה עצמאית והתנסותית.

בתישלהניהוליתהגמישותבמסגרת-ברשויותקיימיםבמבניםמודולרישימוש)4
מוזיאונים,ספריות,דוגמתברשויותקיימיםבמבניםשימושאפשרותמתןהספר,

פארקים, גן חיות ועוד כמקורות למידה, זמינים ונגישים.
הוירטואלי,במרחבמתקדמותבטכנולוגיותושימושחדשניותלמידהסביבותעיצוב)5

המאפשרות למידה עצמאית לצד למידה קבוצתית.
שילוב למידה בתעשייה.)6

למידה חוויתית באמצעות התנסות וחקר
מבוססתלמידהבפדגוגייתשימושבאמצעותהלימודים,בתכניתIVE-STEAMה-שילוב

אתגריםעםהתמודדותשמשמעותהוהקשר.מקוםמבוססתלמידהו/או)PBL(פרויקטים

.2הערה,2030חינוךלבנטל,ומיכלשלםמיכלזה,בנושאעודראו46
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ידע.ורכישת21ה-המאהמיומנויותתרגולתוךמשמעותי,ותוכןאמיתיותבעיותאותנטיים,
בבנייתהמתמקדותרלוונטיותלמידהחוויותפיתוחמאפשרתPBLשלהלמידהדגוגייתפ

הלמידהבטכנולוגיה.ושימושבעיותפתרוןתקשורת,פעולה,שיתוףביקורתית,חשיבהכישורי
התנסותאפשרותרבים.לנושאיםחשיפהתוךהלומדים.ותכלאתומפרהמעשירהתחומיתהרב
אמיתיותבעיותעלבעבודההטכנולוגימהחינוךמקצועותלצדעיונייםבמקצועותתלמידיםעם

תאפשר חשיפה לתחומים שונים לצד הפרייה הדדית.

עיצוב חווית הלימוד - סדנאות מייקרים
בפתרוןהתנסותכדיתוךלומד.תהתלמיד.העשייה.באמצעותלמידהמאפשרתמעשיתלמידה

ועדהרעיוןמשלבתוצריםוהפקתמעשיתלמידהשילובאמיתי.תוצרויצירתאותנטיותבעיות

לביצוע, מסייעים בפיתוח מיומנויות מגוונות ורלוונטיות.

מרחבמאפשרתאשר)Makers(המייקריתהפדגוגיהאתהלמידהבמערכתלשלבמומלץ

ביקורתיתחשיבהפעולה,שיתוףיצירתיות,כמומיומנויותבפועלומיישמתויצירהלסקרנות

ואוריינות מידע.

מירב התלמידים במתווה להלן:שילוב "פדגוגיה מייקרית" בתוך מערכת הלמידה תוך חשיפת

אחרים,באתריםאוהספרבבתימייקרססדנאותשלמרחביםלהקיםמומלץ)1

והתנסות.במרחב העירוני או מרחבי התעשייה, ללמידה באמצעות עשייה

חשיפה החל מהגיל הרך ללמידה טכנולוגית והתנסות מעשית.)2

בדגשז'-יב'לגילאיהלימודים.מתכניתנפרדבלתיכחלקההתנסותיתהלמידההכנסת)3

לפי בחירה.על תרגול מיומנויות וחשיפה לתחומים טכנולוגיים מגוונים,

למידת שירות
פרויקטים קהילתיים התלמידיםלמידת שירות משלבת לימוד חוויתי ושירות קהילתי. באמצעות

רעיונאות מבוססת מציאותלומדים לחקור בדגש על הבנת המשתמש, אמפתיה, וחשיבה משולבת
למקום ולאנשים בתוכו. התנסות זוומקום. למידת שירות בתוך הקהילה יוצרת הזדהות ושייכות

בחברה בכלל.חשובה מאוד כבסיס למקצועות רבים בחינוך הטכנולוגי והשתלבות
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4
חשיפה והשתתפות

תמונת מצב

מחסור בכוח אדם מיומן במשק הישראלי, בפרט
במקצועות הטכנולוגיים.

ביקושים  נמוכים לחינוך הטכנולוגי והתעסוקתי ביחס
לדרישות השוק.

תדמית ואטרקטיביות נמוכה למקצועות הטכנולוגים
ולעיסוק בהם.

לאן שואפים?

שיפור התדמית והאטרקטיביות של המקצועות הטכנולוגים
והגדלת היצע הבוגרים המיומנים בתחומים אלו. חשיפה
והתנסות של כלל התלמידים לתחומים הטכנולוגים החל

מהחטיבה הצעירה.

צעדים לשינוי

תכנית חשיפה והתנסות בחטיבות הביניים.1
מיקוד בפיתוח כישורים ומיומנויות החל מחטיבת.2

הביניים
מערכי חינוך טכנולוגים על אזורים היברידיים.3

לחשיפה והתנסות החל מחטיבות הביניים
שיתוף ומעורבות פעילה של המעסיקים והתעשייה.4

בתכניות הלימודים וההכשרה
קמפיין לשיפור תדמית ואטרקטיביות המקצועות.5

הטכנולוגים
יצירת רצף ומסלולי המשך לבוגרי החינוך.6

הטכנולוגי, לרבות מסלולי מעבר לצבא ולימודים
אקדמיים על בסיס אקרדיטציה
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חשיפה והשתתפות

חשיפה
מרחבשלוהנגשהחשיפהמחייבתהלימודבמסלולתלמידים.ותשלאמיתיתבחירה

הבינייםחטיבתעלבדגשצעירמגילהחלהטכנולוגיהחינוךמסלוליכוללהאפשרויות
ומובילהומגדריותסביבתיותהשפעותמקטינההאפשרככלמוקדמתחשיפהואילך.

לבחירה מושכלת בהמשך וצמצום פערים.
תחומיאתלבחורללומדים.ותשמאפשרתפדגוגיההבינייםמחטיבתהחללהטמיעמומלץ

הלמידה בהתאם לנטיות ותחומי העניין.

אזוריםעלטכנולוגיםחינוךמערכיויישוםלפיתוחהזדמנויותמרחביצרהקורונהמשבר
המאפשרים להגיע למספר רב של לומדים.ות.היברידיים

הזדמנותמהוויםאלומערכיםהטכנולוגיים,במקצועותחינוךבמנהיג.ותחסרוישהיות
למידהידעלהלומדיםלכללביותרהטוביםהטכנולוגיהחינוךמנהיגי.ותאתלהנגיש
עםוהתמודדותהתנסותיתלמידההמאפשריםאיזוריםעלמפגשיםובשילובמקוונת

אתגרים אמיתיים  באזורי מייקרס או בתוך מרחבים של התעשייה.
שלהרשתותוהרחבתהלומדים.ותשלהחברתיההוןלשיפורגםתסייעאזוריתעללמידה

שלשילובבאמצעותהמקצוע.אותואתשלומדיםעמיתיםעםמפגשבאמצעותתלמיד.הכל
עכשיושנעשהכפיהלימודיםביוםזאתלשלבניתןוא-סינכרוניתסינכרוניתלמידה

הזו החל מחטיבת הביניים.במקצועות אחרים. חשוב לחשוף את התלמידים לצורת הלמידה

עםשלהםוהיכרותהלומדים.ותלחשיפתמתאימהפלטפורמהולהנגישלבנותיש
לאפשרישאמיתיים.מקצועאנשיועםוהתעשייההתעסוקהבעולםהקיימותהאפשרויות

מערכתפיתוחאמיתיות.בעיותפתרוןעםולהתנסותלהתמודדצעירמגילהחללהם
בסיוםכברהאמיתיבעולםולמידההתנסותמרחבהיאגםתאפשרדואלית,לימודים

כברוהעתידייםהקיימיםהמקצועותלמגווןוהוריהםהלומדים.ותחשיפת.הבינייםחטיבת
בשלבים המוקדמים תגדיל את מרחב הבחירה.

תדמית
והסברהקמפייניםבאמצעותהמקצועיתוההכשרההטכנולוגיהחינוךתדמיתהעלאת

תעסוקתי,אופקאיכות,עלדגשתוךהשוניםמסלוליועלהטכנולוגיהחינוךאתשמציגה
כלכלית וחברתית.המשך לימודים על תיכונים למי שרוצה בכך ואפשרות למוביליות

המשרדיםשלהדדיתהכרהוהניעות,האקרדיטציההסדרתכלקודםמחייבאפקטיבישיווק
לכלאפשרותמתןהחינוך,משרדלאחריותהמקצועייםהספרבתיהעברתהשונים,
הרישמית,מהמערכתלנשורשיצטרכומבליזאתלעשותמקצועיבחינוךשרוציםתלמיד.ה
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להדגישצריךהקמפייןועוד.המשךמסלוליההוראה,איכותשיפורההכשרות,הרחבת
עתידי.התקדמות טכנולוגית, אפיקי התפתחות ופוטנציאל השתכרות

לצבאמעברמסלולילרבותהטכנולוגי,החינוךלבוגריהמשךומסלולירצףיצירת
למוביליותוהזדמנותמרחביאפשרואלואקרדיטציה.בסיסעלאקדמייםוללימודים

ההזדמנויותמרחביאפשרוהמסלולים,ביןמובניםמעבראפיקיכלכלית.חברתית
לאופקערךבעלכמסלולהטכנולוגי-מקצועיהמסלולשלהמיצובאתוישפרולבוגרים.ות.

מקצועי ותעסוקתי.
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5
טיוב ההון האנושי

תמונת מצב

מחסור בכוח אדם מיומן לתחומי התעשייה והטכנולוגיה.
פער בין איכות והיצע קיים של בוגרי החינוך הטכנולוגי

לבין דרישות השוק. משפיע על פעילות המשק הישראלי,
פריון וצמיחה.  איכות ההכשרה  של מנהיגי החינוך בחינוך

הטכנולוגי חסרה ולא רלוונטית.

לאן שואפים?

טיפוח ההון האנושי העתידי בגילאי ז' -יד' : מיקוד
בכישורים ומיומנויות רכות, הגדלת שיעור הלומדים.ות,

איכותם  והרלוונטיות שלהם לעולם התעסוקה.
הכשרות מורים רלוונטיות לשוק התעסוקה המשתנה

בשיתוף התעשייה.
רצף למידה לאורך החיים החל מגיל צעיר.

צעדים לשינוי

מנהיגי.ות החינוך
בניית מערך הכשרות ופיתוח רלוונטי.1

בשיתוף עם התעשייה,למנהיגי.ות החינוך
האיגודים המקצועיים הצבא והאקדמיה

מהתעשייה והצבא להוראה בחינוךמסלולי מעבר.2
הטכנולוגי

תכנית מנטורינג של אנשי תעשיה לסגלי החינוך.3
הטכנולוגי

כולם לומדים וכולם מלמדים - יצירת מנטורים.4
וחיזוק למידת עמיתים

תלמידים
אופק התפתחות לבוגרי החינוך המקצועי טכנולוגי.5

- שיפור מערך האקרדיטציה והניעות
מיקוד בהקניית כישורים ומיומנויות ומקסום.6

ההכרה המקצועית בהם ובהכשרות הנצברות החל
מחטיבת הביניים ועד הכניסה לעולם התעסוקה

הרחבת מערך ההכשרות בגילאי בית הספר ושנת.7
יג'-יד' והתאמתו לצרכי השוק

כבסיס לכניסה לשוקדגש על לימוד שפות.8
התעסוקה ומוביליות
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טיוב ההון האנושי של מנהיגי.ות החינוך הטכנולוגי
לטכנולוגיותשלהםמתמדתוחשיפהוהאקדמיההצבאהתעשיה,בשיתוףההוראהכוחותהשבחת

והפיכתו לרלוונטי ועדכני.חדשניות ומתקדמות ישפרו בהכרח את איכות החינוך הטכנולוגי

ההסתדרויותהתעשייה,עםבשיתוףהחינוךלמנהיגירלוונטיופיתוחהכשרותמערךבניית
הצבא והאקדמיה.

מיומנויותעלבדגשהטכנולוגיבחינוךוהפיתוחההכשרותלימוד)(תכניתקוריקולוםהתאמת
והתאמתוהקוריקולוםפיתוחהעבודה.שוקשלוהעתידייםהעכשווייםולביקושים21ה-המאה
בגיבושיסייעוהצרכים,אתישקפואשרוהתעשייההצבאהמשק,גורמיעםנרחבבשת"פיעשה

התכנים, בעדכון שלהם ובזיהוי מגמות עתידיות.
החינוךמנהיגי.ותבהכשרותישולבוטכנולוגית,חדשנותעללשמורובכדיהפדגוגיהאנשילצד

חדשניותלטכנולוגיותוהעתידיהקייםההוראהכוחשלחשיפהוהצבא.מהתעשייהמנחים
הטכנולוגי והרלוונטיות שלו.ומתקדמות כחלק מתכנית ההכשרה תטייב בהכרח את איכות החינוך

ופיתוחההזנהערוציהרחבתהטכנולוגי.בחינוךלהוראהוהצבאמהתעשייהמעברמסלולי
והצבא.מהתעשייההשוניםבמקצועותטכנולוגיוניסיוןכישוריםבעלילמועמדיםמעברמסלולי

הפער בתחום החינוך.יש לפתח ערוצי הכשרה מקוצרים למועמדים אלו שישלימו את

ופרחי ההוראהתכנית מנטורינג של אנשי תעשיה וצבא לסגלי החינוך הטכנולוגי
באמצעיםוצבאתעשיהאנשיידיעלהטכנולוגיבחינוךההוראהסגלישלומנטורינגליווי

והשתלמויות בתעשיה.מגוונים כגון מנטורינג והנחיה מקצועית, הרצאות, סיורים

למידהקהילותבנייתעמיתים.למידתוחיזוקמנטוריםיצירת-מלמדיםוכולםלומדיםכולם
למידתכוללוהצבא,מהתעשייהמנטוריםבשיתוףהטכנולוגיהחינוךמנהיגישלמחייבותושגרות
מקווןכלילפתחמומלץוהצבא.התעשייהלביןובינםהספרבתיביןהספר,בתיבתוךעמיתים

שיוכל להוות פלטפורמה לקהילות למידת עמיתים.

טיוב ההון האנושי של התלמידים.ות בחינוך הטכנולוגי

מערך האקרדיטציה והניעות.אופק התפתחות לבוגרי החינוך המקצועי טכנולוגי - שיפור
החינוךמערכתמבוגרי.ותרביםעבורהתפתחותלאופקחסםהיוםמהווהבגרותתעודתהעדר
והכרהחלופיתהערכהבאמצעותהחסםהסרתהמקצועית.החינוךמערכתבוגריעלבדגש

game(משמעותישינויגורםלהוותיכולהנרכשותומיומנויותבהכשרות changer.(מהווהבגרות
החינוךמערכתבוגריעלבדגשהחינוךמערכתמבוגרי.ותרביםעבורההתפתחותלאופקחסםהיום

יכולהנרכשותומיומנויותבהכשרותוהכרהחלופיתהערכהבאמצעותהחסםהסרתהמקצועית.
game(משמעותישינויגורםלהוות changer.(
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מערכותביןוהניעותהאקרדיטציהמערךלשיפורהבין-משרדיהצוותבדו"חשהומלץכפי
תעודותכללשלואחודהמוסדרתמערכתלבנייתלחתורישיושם,שלא47וההכשרהההשכלה
לתלמידים.ותוהנגשתםבישראלוההשכלהההכשרההחינוך,במערכותהניתנות)NFQ(ההסמכה
ובהמשךלצה“ל,הטכנולוגיתהחינוךממערכתבמעברתלמידים.ות,שלהניעותשיפורולציבור.
עלוחברתית.כלכליתלמוביליותהזדמנותייצורמקצועית,להכשרהמערכותכמואחרותלמערכות

ביןהמעברמסלוליאתלהגמישישמקצועיהטכנולוגיהחינוךלבוגריהתפתחותאופקלייצרמנת
וההכשרות שעברו התלמידים.ות.החינוך הטכנולוגי ללימודים אקדמיים ולהכיר בניסיון המקצועי

בהם ובהכשרה הנצברותמיקוד בהקניית כישורים ומיומנויות ומקסום ההכרה המקצועית
ועדכונם21ההמאהכישוריסטהגדרתהתעסוקה.לעולםהכניסהועדהבינייםמחטיבתהחל
בעולםעתידיתלהשתלבותכבסיסוהלאההבינייםמחטיבתהחלבהקנייתםמיקוד.לעתמעת

אתשילווהמיומנויותכרטיסכוללבהם,והכרהאקרדיטציהשלאחודמערךפיתוחהתעסוקה.
ושוקהאקדמיההצבאלאומי-אזרחי,שירותיג'-יד',שנתהספר,ביתשנותלאורךהתלמיד.ה
בחינוךהשוניםהמסלוליםלבוגר.תיסייעוהמיומנויותוכרטיסהאקרדיטציהמערךהתעסוקה.
וההסמכותהמיומנויותהתעסוקה.בשוקולהתקדםבצבאמיטביתבצורהלהשתלבהטכנולוגי
ההכשרההמשךכאשרהתעסוקתילעולםכניסהושערהראשוןהצעדהןהחינוךבמערכתהנרכשות

).LLL(החייםכללאורךנעשית

מנתעלהשוק.לצרכיוהתאמתויג'-יד'ושנתהספרביתבגילאיההכשרותמערךהרחבת
תלמידים.ותליותרולאפשרההכשרהמערכיאתלהרחיבישרלוונטיהטכנולוגיהחינוךאתלהפוך
שיחולקייםלמסדישועשיה.התנסותכדיתוךלמידההטכנולוגיהחינוךשלהמסלוליםבמגוון
העתידייםלצרכיםבהתאםאותןולעדכןההכשרותשלמתמדתהערכהלבצעהתעשייה,עםקבוע

של שוק התעסוקה.

החלשפותבלימודימיקודומוביליות.התעסוקהלשוקלכניסהכבסיסשפותלימודעלדגש
אתגריםעםלהתמודדותכבסיסמחשובית,וחשיבהמתמטיקהאנגלית,עברית,הביניים,מחטיבת

כלכלית וחברתית בעתיד.טכנולוגים משתנים, כניסה לשוק התעסוקה ומוביליות תעסוקתית,

בין מערכות ההשכלה וההכשרה.דוח הצוות הבין-משרדי לשיפור מערך האקרדיטציה והניעות47
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6
רצף וחיבור לתעסוקה

תמונת מצב

שיח חסר בין התעשיה, המגזר העיסקי ומערכת החינוך.
העדר ראייה רוחבית ואחודה של מערכת ההסמכות

והאקרדיטציה. היעדר רצף הכשרתי מרובד והמשכי,
המאפשר תכנון קריירה וייעול מערך ההכשרות .

אין הלימה בין דרישות השוק לדמות הבוגר.
חוק הכרה אזרחית בהכשרות צבאיות, התשע“ו

לאן שואפים?

מערכת סדורה ומתואמת מציאות, עם ראייה הוליסטית-
משלבת רכישת החינוך הלמידה וההכשרה, להשמה

בהמשך.OJTובעבודה
תכנית לאומית ומערכת אחודה להסמכות ואקרדיטציה

צעדים לשינוי

תהליך משותף ומשתף לכלל בעלי העניין.1
הרלוונטים בחינוך הטכנולוגי - שיח מתמיד

ועדכני
יצירת מסלולים  טכנולוגים אטרקטיבים ועדכנים.2

מחוברים למקצועות העתיד
הקדמת שנת יג' ליב'.3
שיתוף פעולה בין מערכת החינוך, השירות.4

הלאומי-אזרחי, הצבא והאקדמיה בכל הנוגע
להכשרות הרלוונטיות

שיטות הערכה המאפשרות מעבר בין שלבי.5
הלמידה מהחטיבה ועד לתעסוקה

הרחבת השירות הלאומי-אזרחי מוכוון הכשרה.6
ותעסוקה, בדגש על מגזרים

ואתגרים אמיתיים.למידה מבוססת עבודה.7
)Work Based Learning(

מגוון אפיקי התפתחות דינמים  לבוגרי החינוך.8
המקצועי טכנולוגי , לרבות מסלולי מעבר
ללימודים אקדמיים על בסיס אקרדיטציה
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חיבור לעולם התעסוקה - רצף (תעסוקה, לומדים ללמוד)
המגזרהתעשיה,ביןחסרבשיחמאופייןהתעסוקהולעולםלצבאלימודיםביןבמעברהקייםהמצב

הוליסטיתראייהאיןבנוסףבפרט.הטכנולוגיהחינוךומערכתבכללהחינוךמערכתהעסקי,
יותרהרבהרחבהבעיהבבסיסנמצאיםאלוואקרדיטציה.ההסמכותמערכתשלואחודהרוחבית

החינוך.של העדר הלימה בין דרישות השוק לדמות הבוגר.ת של מערכת

סדורהמערכתהחיים.לאורךהלמידהלרצףהרלוונטיםהגורמיםביןמתמידשיחלייצרמומלץ
השמהלביןוהכשרה,למידהחינוך,ביןומחברתהמשלבתהוליסטית,ראייהעםמציאות,ומתואמת
איעםובהתמודדותלומדיםאיךבללמודצעירמגילהחלרציפה,השקעה.48בהמשךOJTובעבודה

והצטיידותהחייםלאורךללמידהתשתיתהנחתלצדהמעבריםרצףעלבהמשךתקלודאות
במיומנויות רכות: עבודת צוות, חוסן, למידה עצמית ואחריותיות.

שלמערךלייצרמומלץהצבאי.ולשירותהמשתנההעבודהלעולםמותאמתוההערכההכשרה
להסמכותאחודהומערכתלאומיתתכניתולמסדפיתוחשל49שלביםחוצתמעצבת,הערכה

לאורךהשוניםהשלביםביןסדורמעבררצףיאפשרואלוהשוק.לצרכיהמותאמיםואקרדיטציה,
מנתעלתכוף,באופןומתעדכנתאג'יליתלהיותצריכההמערכתבהמשך.והעבודההלמידהרצף

להשאר בחזית הקידמה הטכנולוגית והמעשית.

Work(עבודהמבוססתהלמידהמערכיאתלתגבריש Based Learning.(באמצעותלמידה
כוללזהמהתעשייה.מנטורשלובהדרכההעבודהבמקוםבעבודה,התבוננותו/אוהשתתפות

טווחארוכותבתכניותוהמשךהעבודהבמקוםמועדקצרתמהתנסותהחלאפשרויות,מגוון
הכוללות חניכה והכשרה מקיפה במקומות העבודה.

מההתמחותמובנהחלקהואבעבודהההכשרהרכיבוהרווחההעבודהמשרדשלבתכניות
)apprenticeship(אמיתיתבעיהמבוססיםלרובהגמרפרויקטיוהנדסאים,טכנאיםשלובתכניות

מבוססתלמידהלהכניסהחלוהחינוךמשרדשתחתהטכנולוגיהחינוךבמערכתגםשטח.ועבודת
הכשרהבמקומותמחסורבשלהיתרביןיחסיתקטניםבהיקפיםאולםאופציונליכרכיבעבודה,

וסיבות תקציביות.

הלימודיםמתכניתאינטגרליחלקלהיותצריכהעבודה,מבוססתלמידהכדיתוךחניכה/הכשרה
בשוקונדרשותחדשותמיומנויותפיתוחעלדגשלשיםצריכהעבודהמבוססתלמידההמעשית.
העבודה.

ראו פרק תכנית לימוד לעיל.49

הפחותלכלאוזמןלאורךהלימהחוסריוצרהדברעבודתם.במהלךכלשהוOJTקבלתעלדיווחו16-65מבני⅓רק48
אי ידיעה מספקת של דרישות התפקיד המבוצע.
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שנושריםכאלויותר,חלשיםתלמידיםבהגדרהאליהםמושכיםמקצועיםהטכנולוגיםהמסלולים
ולשנותלהתחילמנתעלהבגרות.בבחינותלעמודהמתקשיםתלמידיםאוהרגילההחינוךממערכת

אפשרות.3עבודה.מבוססתלמידה.2מיומנויותמבוססותתכניות.1להכניס:מוצעהפרדיגמהאת
בחירה במסלול המקצועי בתוך המערכת הרגילה ללא צורך בנשירה.

כלליים ורלוונטיים לתפקיד:אפקטיבית בפיתוח והקניית כישוריםלמידה מבוססת עבודה
ציודעלמעשיותמיומנויותלרכושלתלמידיםומאפשרתחזקהלמידהסביבתמספקת.1

בעולםביותר.העדכניותוהטכנולוגיותהעבודהשיטותאתשמכיריםמאמניםותחתעדכני
המשתנה במהירות יש להתעדכן כל הזמן בטכנולוגיות חדשניות.

בינאישית,ותקשורתלקוחותעםהתמודדותכמו,מרכזיותרכותמיומנויותפיתוחמאפשר.2
משמעת עבודה, צוותיות, פתרון בעיות וכו'.

תוךהעבודהבמקומותיותראפקטיביתבצורהנעשיתרכיםכישוריםוהקנייתפיתוח
התנסות מאשר בכיתות.

בוגרימחקרים,פי(עללעבודהספר/לימודיםביתביןהמעבררצףעלומקלהמשפרת.3
העבודהבשוקראשונותלחוויותהעבודה).בשוקיותרטובמשתלביםהטכנולוגיהחינוך

השלכות מתמשכות.
אתיבטיחובהתנסותבהכשרותמעסיקיםליכולות.שילובהשוקצרכיביןהתאמהמבטיח.4

משרותאפילוהמקומות.ותמהילמספרעללהשפיעיכוליםמעסיקיםבתכניות.תמיכתם
ספרובתיהיותמעסיקים.שלהמיומנויותצרכיאתלסמןיכולותמועדקצרותעבודה

הטכנולוגייםהשינוייםבמהירותלהתעדכןיכוליםאינםומכללותטכנולוגייםלמקצועות
והדיגיטציה הרי שמקומות העבודה יותר רלוונטיים לכך.

בתכניותהמשתתפיםמעסיקיםגיוס.אמצעיומשמשתהמעסיקעבורמועילהעבודהמניבה.5
אופק תעסוקתי.כאלו יכולים לצפות בביצועים של החניכים ולייצר בהמשך

הקדמת שנת יג' ליב'
חברתית.ותרומהאישיפיתוחשללשנהיב'שנתאתלהפוךהמלצנו203050חינוךבתכנית
יב'שנתאתלהפוךניתן)585(בגרויות5ו-בשבועלימודיםימילחמישהתעבורשהמערכתבהנחה
להתמקצעהמעונייניםלתלמידים.ותליב'יג'שנתאתלהקדיםובהלימהאישיפיתוחשללשנה

ולמידהפרקטיקוםשלשירות)ושנותלמכינות(במקבילנוספתשנהולאחריההטכנולוגיבתחום
והתמקצעותהתנסותחשיפה,המשךלאפשרהרעיוןמקצועית.אקרדיטציהעםהגיוסלפני

גםכמויותררביםלתלמידים.ותהתחוםאתתנגישהעליונההחטיבהבשלביכברטכנולוגית
לאוכלוסיות השונות בדגש על הפריפריה והמגזרים.

.2הערה)2020(נובמבראנדרסוןלבנטלמיכלועו"דשלםמיכלראו50
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ניתןותעסוקה,הכשרהמוכווןבבסיסוהלאומי-אזרחיהשרותלאומי-אזרחי.השירותהרחבת
למנף זאת בדגש על מגזרים ואוכלוסיות מיוחדות.

דגששימתתוךהקרובותבשניםהמתנדביםכמותאתלהכפילליעדלושםהלאומי-אזרחיהשירות
בנייןעלבדגשהאזרחייםלחייםהמתנדביםאתלהכיןהזדמנותזוהיתעסוקה.מוכווןשירותעל

לתרומתומעברהלאומי-אזרחיהשירותישראל.במדינתהעתידיהתעסוקהשוקשלהכוח
בהתאםגבוהבפריוןלתעסוקהייחודיותאוכלוסיותלהכשרתפלטפורמהלשמשיכולהאזרחית

תכניתלייצרמומלץכלכלי.הלאומיהחוסןאתלשפרובכךהמשקשלהתעסוקהוליעדילצרכים
שלרצףשיאפשרצה"ל,עםלמסלוליםבדומהעסקי,אזרחי-מגזרלאומיחינוך-שירותמשותפת

במיומנויותהכרהשלאפשרותלצדבקצה,והשמהדינמייםהתפתחותכיווניומגווןהערכה
מקצועיתאקרדיטציהאואקדמיתוארלקראתאזרחיהלאומיבשירותשנרכשוהניסיוןהכישורים
מתאימה.
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2021-2022ליישוםצעדים

1
מבנה ומשילות

הקמת מועצה/רשות
לחינוך טכנולוגי.

העברת בתי הספר
המקצועיים למשרד החינוך.

תכנית לאומית אחודה
להסמכות - מערך הכשרות
אחוד תחת משרד העבודה.

2
פדגוגייה ותכניות

לימוד
הכשרות רלוונטיות

למנהיגי.ות החינוך בשיתוף
התעשייה  והצבא

גיבוש קוריקולום מיומנויות
בשיתוף ובשקיפות עם הצבא,

התעשייה והאקדמיה

פיתוח והטמעת
IVE-STEAMמחטיבתהחל

הביניים

3
מרחבי הלימוד

בניית מרחבי מייקרס
אזורים כפרויקט לאומי -

למידה תוך התנסות וחוויה

מבוססתלמידהתכניתפיתוח
והיקשמקום

למידה תוך כדי התנסות
בתעשייה

4
חשיפה והשתתפות

ערכי חינוך טכנולוגיםמ
על אזורים היברידיים

לחשיפה והתנסות החל
מחטיבות הביניים

שיתוף ומעורבות המעסיקים
והתעשייה בגיבוש תכנית

הלימודים וההכשרה

קמפיין לשיפור
אטרקטיביות החינוך

הטכנולוגי

5
טיוב ההון האנושי

הכרה הדדית בין מערכות
החינוך וההכשרה

הרחבת מערך ההכשרות
בהתאמה לצרכי השוק והצבא

לימוד שפות  בדגש על
אוכלוסיות מיוחדות

6
רצף וחיבור לתעסוקה

הקדמת שנת  יג' ליב'

יצירת מסלולים  טכנולוגים
אטרקטיבים ועדכנים

מחוברים למקצועות העתיד

הרחבת השרות
הלאומי-אזרחי מוכוון הכשרה

ותעסוקה, בדגש על מגזרים
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מה יחשב כהצלחה?

על הידע המיומנויות והערכים המוקנים בחינוך הטכנולוגי
להיות נכסי צאן ברזל

של כל בוגרי מערכת החינוך הישראלית
ד"ר אלי איזנברג
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סוף דבר

במעברהצורךלמשבר.קודםעודקיימיםהיואשר,21ה-המאהאתגריאתהציףהקורונהמשבר
שינוייםלצדועוד,חינוךבבריאות,כמושוניםבתחומיםלפרסונליזציהמסטנדרטיזציה

תפסהמשברשנוצר.השיבושאתשאתביתרהדגישוהדיגיטציהוהתקדמותמהיריםטכנולוגים
נדרשוובישראלבעולםוהתעסוקההחינוךמערכותלשינוי.מוכןלאהואכאשרכולוהעולםאת

קדימהלקפיצההזדמנויותחלוןיוצרתשיהיהלאהואשהיהשמהההבנהמהר.עצמןלהתאים
ושינוי אמיתי.

.21ההמאהלאתגריהמשקלהיערכותיסודאבןהואועשייההתנסותעלהמושתתטכנולוגיחינוך
שבאיםולאלוהצעירהדורלהכנתתשתיתלהוותיכוליםבפרטהטכנולוגיוהחינוךבכללהחינוך
מנתעלידוע.בלתילעתידולהכנהמשתנהעולםשלהאתגריםעםעכשוויתלהתמודדותאחריו,
העתהגיעהחינוךמערכתבוגר.תברמתוגםהמערכתברמתגםהללולאתגריםערוכיםלהיות

עצמאי בעל הנעה פנימית ללמידה.לעבור מחינוך ללמידה, תוך בניית מערכת שבמרכזה לומד

לציידצריךלרצויההמצויההטכנולוגיהחינוךשלהבוגר.תדמותביןהפעראתלצמצםמנתעל
וחישובית,שפתיתאוריינותשליסודובמיומנויותללמודאיךללמודביכולתהתלמידים.ותאת

ומעשית.בכישורים רכים כמו יצירתיות, יכולות חשיבה ביקורתית

הולךומחסורביקושיםלצדוהעתידיהקייםהעבודהשוקלדרישותהבוגרדמותביןההלימהחוסר
שינוימחייביםמקצועיותטכנולוגיותומיומנויותעכשוויותמיומנויותבעלי.ותבעובדיםוגדל

כפיהשוניםמאפייניועלהטכנולוגיהחינוךבישראל.הטכנולוגיםוההכשרהבחינוךתפיסתי
חטיבתעלבדגשהצעיריםמהגילאיםהחלהלמידהלבסיסלהיכנסצריךבעבודה,שתוארו

כדיתוךולהתנסותלחוותלהםולתתהשוניםלמקצועותהתלמידים.ותאתלחשוףישהביניים.
כלתעסוקתילאופקשתובילמושכלתבחירהולאפשראופציותבפניהםלפתוחמנתעללמידה

אחד.ת על פי נטיות הלב והיכולות.

עלבדגשוכלכליתחברתיתלמוביליותושערמרכזיצמיחהמנועהואהטכנולוגיהחינוך
שלהפריוןונתוניעתידיתכלכליתלצמיחהמשמעותיתתרומהלוישהמיוחדות.האוכלוסיות

המשקלצרכיהטכנולוגיהחינוךשלהקוריקולוםהתאמתהםלכךיסודתנאיישראל.מדינת
חייהםכללאורךהלומדים.ותאתשילווהמיומנויותשלסטפיתוחוהעתידים,העכשוויםוהתעשיה

כל ילד.ה במדינת ישראל.ונגישות למשאבי למידה ותשתיות מקוונות כזכות יסוד של

ממליצותאנועתיד,ומוטתמובילהרלוונטית,תישארהטכנולוגיתהחינוךשמערכתמנתעל
מרחבילמידה,תכניותומשילות,מבנהשהובאו:כפיההתערבותנקודותבששתמאמץלמקד

שגובשוההמלצותהטמעתהתעסוקתי.הרצףהאנושי,ההוןטיובוהשתתפות,חשיפהלימוד,
מומלץהשינויגלגליאתלהניעמנתעלהמיידיבטווחאחרת.וחשיבהמהיסודלשינוייובילו

למקד מאמץ בנקודות הבאות:
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הקמת מועצה/רשות לאומית לחינוך הטכנולוגי..1
ויצירתוהצבאהתעשייהבשיתוףהחינוךלמנהיגי.ותרלוונטיותהכשרותמערךפיתוח.2

מסלולי מעבר מהתעשייה להוראה בחינוך הטכנולוגי.
התנסות וחוויה.בניית מרחבי מייקרס אזורים כפרויקט לאומי - למידה תוך.3
מחטיבותהחלוהתנסותלחשיפההיברידייםאזוריםעלטכנולוגיםחינוךמערכיפיתוח.4

הביניים.
מערכותביןהדדיתהכרהבראשםהמבניםוהאתגריםהמשילותסוגיותעםהתמודדות.5

תכניתוקידוםהחינוךמשרדלאחריותהמקצועיםהספרבתיהעברתוההכשרה,החינוך
לאומית אחודה להסמכות - מערך הכשרות אחוד תחת משרד העבודה.

החינוךלאתגרימענהשיתןהוליסטילמידהמערךהבנייתתאפשרלשינויהתשתיתהנחת
שלוהחברתיהכלכליהחוסןפיתוחלצדהלומד.תוהתפתחותרווחתעלבדגשבישראל,הטכנולוגי

מדינת ישראל.

והלמידההחינוךבשיטותשנוצרהשיבושאחר.עתידבהצתתמרכזיתפקידהטכנולוגילחינוך
אתלשנותללמידה,מחינוךלעבורמהיסוד,לשנותאמיתיתלהזדמנותפתחפותחהמסורתיות
שוקולדרישותהחדשהלמציאותמותאמיםויכולותכישוריםבעלדורולהצמיחהפרדיגמה
שפתוחדורשלו,מההוויהחלקהםוחקרסקרנותעצמית,שלמידהדורהעתידי.התעסוקה

לטכנולוגיה ומדבר את השפה .

שינויולחוללהשחקניםכללאתלרתוםידייםלשלבצריךלחלום,מספיקלארצון,שעתזוהי
ישראל, לא פחות. בידינו הדבר.במערכת החינוך הטכנולוגי. זו חובתינו לדור העתיד ולמדינת

59



שלמי תודות
הקדישו מזמנם, שיתפו אותנו בתובנות,תודות מקרב לב לא.נשים ולארגונים אשר סייעו בהכנת התכנית,

בניסיון ובמחקרים.

Jan Morrision, Founder and Senior Partner,TIES - Teaching Institute for Excellence in STEM
Andreas Schleicher, Division Head and coordinator, OECD PISA

תאגידית באינטל ישראלבלה אברהמס אמון, סמנכ"לית קשרי ממשל, תקשורת ואחריות
Makeמעבדתמייסדאוסטפלד,אבי Lab

ד"ר אלי איזנברג, יזם ומומחה בינלאומי לחינוך טכנולוגי-מדעי
ד"ר אמנון אלדר, יו"ר רשת אמי"ת

סולימן אלטלקאת, מנכ"ל מכללת הנגב
חגית אליאס, מנכ"לית מומנטום

עמלד”ר רונית אשכנזי, סמנכ"לית וראש מנהל פדגוגיה, רשת
מרדכי בארי, מנהל אגף חינוך, אלעד

אלוף (במיל) יוסי ביידץ, מנכ"ל מט"ח
אוניברסיטת ב"ג בנגבפרופ' דן בלומברג, סגן הנשיא לפיתוח אזורי ותעשייתי,

טאובנחום בלס, חוקר ראשי וראש תכנית מדיניות החינוך, מרכז
רלי בן אבישר, מיזם צופן יהלום

פרופ' דן בן דוד, נשיא מוסד שורש למחקר כלכלי-חברתי
להנדסה בתל אביבאלון ברנע, סגן נשיא לפיתוח, אפקה - המכללה האקדמית

אורית בש, מנכ"לית ארגון נוער נטע
רואד, אלומה, ות"ת-מל"גאשרף ג'בור, מנהל התכנית הלאומית להנגשת השכלה גבוהה,

טל גלאור, סמנכ"לית לוקהיד מרטין ישראל
בסייבר, צה"לסא"ל לירון גרשון, מפקדת ביה"ס למקצועות המחשב וההגנה

בית ברלד"ר אסנת דגן, שילוב תקשוב בהוראה ולמידה, המכללה האקדמית
ענת דגן, מנכ"לית עמותת צורים
אלי הורביץ, מנכ"ל קרן טראמפ

Picoמייסדוורטמן,אלי Kids
ד"ר בת חן וינהבר, מנכ"לית, תכנית מפרש

מריאנה וקסמן, מנהלת קשרי אקדמיה, אינטל ישראל
עיריית באר שבעד"ר חפצי זהר, מחזיקת תיק חינוך, סגנית ומ"מ ראש העיר,

עו"ד זאב זייטמן, יועמ"ש רשת עמל
הארגונים העסקייםעינת זינגר דן, מנכ"לית הפורום הכלכלי חברתי בנשיאות

מירב זרביב, מנהלת אגף מו"פ, משרד החינוך
מירב חורב, סגנית השכלה ויישום, ישראל דיגיטלית

זאב חיות, מנכ"ל קרן ורטהיימר
מיכל טביביאן, סמנכ"לית אסטרטגיה ותכנון, משרד החינוך

אמיר יגודה, תעשיידע
גלעד יניב, מנהל ובעלים, נפחיית ארטיזן

רועי יסוד, מנכ"ל וראש האגף הכלכלי, דרור בתי חינוך
ד"ר צבי ירבלום, מנהל קריית החינוך אמית

מיכל כהן, מנכ"לית קרן רש"י
אהרון כריש, מנהל מיזם תעסוקה, מעוז

STEMמנהללהמן,יאיר Ecosystemהמעיינותעמק
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הרב בצלאל כהן, ראש ישיבת חכמי לב לשעבר, חוקר
ד"ר מאיה לוגסי בן חמו, סמנכ"לית מו"פ, בית יציב

גלית לוי, מנהלת קשרי ממשל ורגולציה, אינטל ישראל
ליאת לנדו, מנכ"לית קרן קלור

עופר לניר, מנהל אגף חינוך, מועצה אזורית עמק המעיינות
121עמותתמדיניות,פיתוחמנהלמאור,רועי

אחמד מואסי, מנהל תחום חברה ערבית, קרן רוטשילד
וליד מג'אדלה, מנהל מחלקת חינוך, באקה אל-גרבייה
עירית מוזס, יועצת ארגונית, הקבינט הציבורי לחינוך

בתל אביבפרופ' עמי מויאל, נשיא אפקה- המכללה האקדמית להנדסה
לימור מילר, מנהלת תיכון עירוני ה', תל אביב

הדעתעתמייסדמיתר,שמואל
לדמוקרטיהדפנה אבירם ניצן, מנהלת המרכז לממשל וכלכלה, המכון הישראלי

מוטי סגל, מנהל מחלקת בתי הספר, עיריית נס ציונה
והתיישבות הבדואים בנגבעות'מאן אבו עג'אג, מנהל אגף חברה וקהילה ברשות לפיתוח

ד"ר רונית עמית, מנהלת שותפה אדווה
החינוך המדעי טכנולוגי, משרד החינוךשייח' מוהנא פארס, מנהל אגף בכיר תכניות לאומיות ואחראי
אגף מו"פ, משרד החינוךאיריס פינטו חשיבת עתיד, חברת צוות פדגוגיה מוטת עתיד,

ראובן פינסקי מנכ"ל רשות השירות הלאומי-אזרחי
אלי פלאי, מייסד המכון החרדי למחקרי מדיניות

נגידת בנק ישראל לשעברפרופ' קרנית פלוג, סגנית נשיא למחקר במכון הישראלי לדמוקרטיה,
דן פרת, מנכ"ל תעשיידע

ראש מטה אגף כח אדם בצה"לתא"ל מירב קירשנר, לשעבר ראש חטיבת תכנון וכ"א בצה"ל,
ריבה קליין, מנהלת אגף החינוך, עיריית נס ציונה

ויו"ר איגוד אגפי החינוך ברשויות המקומיותאבי קמינסקי, מייסד משותף של הקבינט הציבורי לחינוך
יוג'ין קנדל, מנכ"ל עמותת סטארטאפ ניישן סנטרל

קרן קרוטהמר, מנהלת תכניות, קרן ביחד
"ביחד"יואל קרסו, יו"ר חברת קרסו מוטורס, מייסד ויו"ר קרן

מור קרסין, מנהלת עידן טכנולוגי, מועצה אזורית עמק המעיינות
לרפורמות בשוק העבודה, המכון הישראליד"ר איתן רגב, עמית מחקר בתכנית חרדים בישראל ובתכנית

לדמוקרטיה
רויטל רובין, מנכ"לית עמותת סנונית

גליםהנוערכפר,IOTמגמתראשרוזן,עוזי
דוד רוזנברג, מנהל פדגוגיה, דרך נתן, קרן הירש

ענבל רון, מנכ"לית דרור בתי חינוך
עתר רזי-אורן, מנכ"לית קרן "ביחד"

פרחית ריבלין, מנהלת חוות עדן, עמק המעיינות
עודד רייכספלד, יועץ לקרן ביחד

מידע, משרד החינוךעופר רימון, לשעבר סמנכ"ל תקשוב, טכנולוגיה ומערכות
ד"ר קרן שגיא, קרן ביחד

מנהל מדע וטכנולוגיה, משרד החינוךד"ר אהרון שחר, מנהל אגף טכנולוגיה מגמות מדעיות הנדסיות,
החינוך לשעברדלית שטאובר, המכון הישראלי לדמוקרטיה, מנכ"לית משרד

לחינוך, יו"ר כפר גליםתא"ל (במיל) רם שמואלי, מייסד משותף של הקבינט הציבורי
רמי שקד, איש חינוך, יזם וחוקר טכנולוגיות למידה מתקדמות

צופית שריג, מנהלת בית הספר "ביכורים", עמק המעיינות
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על המחברות

עו"ד מיכל לבנטל אנדרסוןמיכל שלם

Thinkשלמשותפותומנכ"ליותמייסדותהןהמחברות Creative,
חברתיאימפקטשלהםמורכביםבאתגריםהעוסקתאסטרטגיתחברה

וכלכלי.

תחרותיתלאסטרטגיהבינ"לומומחיותיזמיותהןומיכלמיכל
מערכות.וחדשנות, יצירת מרחבים לשינוי, חשיבה עיצובית, ולמידת

בעקבותהחינוךמערכתשלצמיחה"אסטרטגייתהתכניותמחברות
ולמידהלחינוךדרכיםמפת,2030"חינוךהקורונה",משבר

בישראל".

contact@thinkcreative.org.il www.thinkcreative.org.il

יוזמי התכנית

beyachadfoundation.org

מייסודם של:

תא"ל (במיל) רם שמואלי     אבי קמינסקי

www.cabinet-education.org
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