
68

ם  י ד ו מ י ל ה ת  י נ כ ו ת י  ב י כ ר מ

פרק 3: פירוט מרכיבי תוכנית הלימודים בישראל במאה ה-21

בפרק זה יוצגו מסקנות הוועדה והמלצותיה באשר לדרך שבה צריכה להיבנות תוכנית הלימודים במדינת 
ישראל במאה ה-21. הפרק יכלול רקע תאורטי והמלצות הנוגעות לתחומי לימוד, למיומנויות ולעקרונות 
תוכנית  ה-21.  במאה  הלימודים  ובתוכניות  לימודים  בתכנון  חיוניים  חלקים  בהם  רואה  שהוועדה  מבניים 
מקצועות  בין־תחומית,  למידה  תשתית,  תחומי  רוחב,  תחומי  לכלול  אמורה  הוועדה,  חזון  לפי  הלימודים, 
לימוד חדשים ומקצועות שייוותרו לבחירה אוטונומית של בתי הספר והמורים. להלן יוצגו המרכיבים הללו 
בבית הספר.  אורך הלימודים  לכל  רוחב שהוועדה ממליצה לשלב  נסקור תחומי  בצורה מפורטת. תחילה 
תחומי רוחב, או יכולות רוחביות, הם תחומים או יכולות שפיתוחם מכוון להשגת מטרות חוצות דיסציפלינות, 
מעבר ללימוד תחום ספציפי זה או אחר. הוועדה ממליצה לשלב ארבעה תחומים כאלה לכל אורך הלימודים 
בבית הספר. בארבעת הסעיפים הבאים נסביר את הרקע התיאורטי להמלצה זו ונפרט המלצות ספציפיות 

הנוגעות לדרך השילוב של כל אחד מתחומי הרוחב המוצעים.

1. תחום רוחב — פיתוח מיומנויות חשיבה 

ה-21  במאה  לימודים  בתוכניות  מרכזי  כנושא  תלמידים  של  חשיבה  מיומנויות  בפיתוח  לעסוק  ההמלצה 
נשענת על כמה נימוקים: 

 

1.1. איכות הידע והתאמתו לעידן המידע

כפי שנכתב בפרק הפתיחה של המסמך, בעידן שבו הדיגיטציה והגלובליזציה מניעות את העולם, ידע רב 
הולך ומצטבר ללא הרף. מידע מתיישן במהרה, מאבד מהרלוונטיות שלו ומוחלף או מורחב בתכיפות רבה. 
)ICT( מגדילות את הפוטנציאל ללמידה א־פורמלית, כלומר למידה מתמדת  טכנולוגיות מידע ותקשורת 
בכל תחומי החיים )life-wide learning(, שאינה מתוחמת במסגרת חינוכית פורמלית. הזמינות למקורות 
מידע רבים ומגוונים יוצרת רשת מורכבת ומסועפת של אינטראקציות עם העולם — תחומי תוכן, מומחים, 
מקומות, אירועים ותרבותיות — ללא מגבלות של זמן ומקום. מאגרי המידע הדיגיטליים מתעדכנים כל הזמן 

ומאפשרים ְלַאֵתר ולשלוף מידע רלוונטי בקלות ובמהירות. 

נסיבות אלה מצטרפות לנימוקים לכך ש"מודל המסירה" להוראה איבד את האפקטיביות שלו בהכנת בוגרי 
ללומדות  )ראו פרק שתיים, סעיף ארבע(. הקניית מידע  ה-21  מערכת החינוך לתפקוד בעולם של המאה 
אחזור  מהזיכרון,  מידע  ושליפת  שינון  קרי  בסיסיות,  חשיבה  במיומנויות  שימוש  רק  דורשת  וללומדים 
באפקטיביות  ללמוד  יכולתם  את  מטפחת  אינה  היא   .)near transfer( קרוב  בהקשר  מידע  ויישום  מידע 
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ברשת הענפה והדינמית של אינטראקציות עם אחרים )crowd learning(, שטכנולוגיות המידע מאפשרות 
)Siemens, 2006(. במחקרם הידוע משנות ה-70 הראו וידמאר ורוקיץ' )Vidmar & Rokeach, 1974( כי 
כיום המידע העצום שמגיע  והדעות הקדומות שלהם.  דרך המטען הקוגניטיבי  אנשים מנתחים טקסטים 
אלינו באמצעים דיגיטליים וברשתות חברתיות מותאם למבנה האישיות ולתחומי העניין שלנו — מה שמכונה 
"אפקט ההדהוד". לפיכך הקושי להשתחרר מאמונות ומדעות קדומות רק מתעצם, ומתעורר בהכרח צורך 
בפיתוח חשיבה ביקורתית. היכולות לאתר מידע רלוונטי, מהימן ועדכני, להצליב פריטי מידע שונים, לפרש 
את המידע תוך שחרור מאמונות קודמות, להצדיק ולהעריך מידע )כתוב או מושמע( באופן ביקורתי, לנתח 
מידע לעומק, למזג מידע ממקורות שונים ואף סותרים ולהבנות ידע עמוק — כל אלו הן יכולות מחויבות 

המציאות. פרקינס )Perkins, 2004( תיאר זאת בדוגמאות מחיי היום־יום: 

הם  כאשר  ביקורתיים  פעיל:  באופן  שחושבים  אנשים  יהיו  ובוגרים  שצעירים  רוצים  היינו 
ויכוח,  בזמן  סבוכה,  בעיה  פותרים  הם  כאשר  שכלתניים  סבירה,  לא  שמועה  עם  מתמודדים 
או כאשר הם מאזינים לאמירות גורפות של פוליטיקאים. הרי אנשים כל הזמן חושבים, ואף 
מודעים לכך, אך מחקרים מראים כי אינם שמים לב להזדמנויות לחשיבה או לצורך בה במצבים 

יום־יומיים )עמ' 1(. 

מ-8,000  יותר  בקרב  שנערך   )Wineburg, Breakstone, McGrew & Ortega, 2016( מקיף  מחקר 
תלמידים, מגיל חטיבת ביניים ועד סטודנטים באוניברסיטה, העלה תוצאות עגומות באשר ליכולתם להבחין 
(fake news). שיעורים  וחדשות מזויפות  בין מידע חדשותי לבין תכנים מניפולטיביים כמו פרסום סמוי 
את  להציב  חשוב  לכן  הזיהוי.  במלאכת  כשלו  הנבדקים(  אלפי  מקרב  כ-80%  )לעיתים  ומטרידים  גבוהים 
פיתוח החשיבה ברמה קוגניטיבית ומטא־קוגניטיבית במרכז תוכנית הלימודים בכל תחומי הלימוד ולהקנות 
ללומדים את היכולת לבחון מידע באופן ביקורתי, להבנות ידע עמוק ולהשתמש בידע ובחשיבה גם בחיי 

.)National Research Council, 2012( היום־יום

1.2. התמודדות עם שינויים בתעסוקה והצורך בלמידה מתמדת לאורך החיים 

מגמה בולטת הנגזרת ממאפייני העידן הגלובלי והדיגיטלי שתוארו לעיל נוגעת לתחום הכלכלה והתעסוקה. 
על  המבוססות  מקומיות  מכלכלות   :)OECD, 2018a( לכת  מרחיקי  שינויים  עוברת  העולמית  הכלכלה 
משאבי טבע לכלכלת ידע גלובלית ודינמית המושתתת על הון רוחני, על שליטה ברעיונות ובמידע, על שימוש 
בטכנולוגיות המתפתחות ללא הרף ועל קישוריות־על )interconnectivity(. חדירת טכנולוגיות מתקדמות 
לשוק התעסוקה מובילה להיעלמות של מקצועות הדורשים רק יכולות קוגניטיביות נמוכות ואפשר לייעל 
עתירי  למקצועות  וגובר  הולך  בביקוש  מתאפיין  התעסוקה  שוק  ודיגיטציה.  אוטומציה  באמצעות  אותם 
חשיבה ולמקצועות חדשים המצריכים גמישות מחשבתית, יצירתיות ויזמות. מגמות אלה גם מפחיתות את 

הביטחון התעסוקתי. 

הם  מחדש.  פעם  בכל  עצמם"  את  "להמציא  יצטרכו  החינוך  מערכת  בוגרי  זו  ודינמית  מורכבת  במציאות 
בו  ומסגרות תעסוקה, לשלוט בכמה תחומי התמחות  בין מגוון משרות  יידרשו להתנייד לעיתים קרובות 
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 Young( בזמן, להבנות כל העת ידע חדש ולפתח מיומנויות חשיבה גבוהות שיתאימו למציאות המשתנה 
et al., 2016(. לפיכך הכנת בוגרי מערכת החינוך ובוגרותיה לחיי רווחה כלכלית, חברתית ורגשית בעולמנו 
משמעותה הכשרתם ללמידה מתמדת בכל תחומי החיים ולאורך כל החיים )Lifelong learning). במילים 
פשוטות, מערכת החינוך צריכה ללמד את בוגריה ובוגרותיה איך ללמוד באופן עצמאי, משמעותי ואפקטיבי 
)Head, Van Hoeck, & Garson, 2015(. לשם כך  בכל זמן ובכל מקום, ולא רק מה ללמוד כאן ועכשיו 

צריכה מערכת החינוך לפתח בקרב התלמידים והתלמידות כלים מתקדמים לחשיבה וללמידה עצמאית. 

1.3. חינוך אזרחי פרואקטיבי בעולם גלובלי 

הצורך בחינוך לחשיבה יודגש בסעיף העוסק בחינוך אזרחי דמוקרטי )סעיף שלוש של פרק זה(. שם יוסבר 
כוח  את  לחזק  יש  דמוקרטית,  בחברה  לתפקד  המאפשרות  מיומנויות  וללומדים  ללומדות  להקנות  שכדי 
השיפוט והביקורת שלהם ואת יכולתם לקבל החלטות מושכלות ולנהל שיח גם עם מי שאינו מסכים עימם. 
בסעיף הנוכחי נדגיש גם את חשיבותן של מגמות גלובליות המעודדות התנהגות פרואקטיבית – המכוונת 
לעיצוב מצבים חדשים עתידיים )להבדיל מתגובה למצב קיים — תגובה ריאקטיבית(. התנהגות פרואקטיבית 
מבוססת על תהליכים מורכבים של יזמות, הובלת שינויים ומנהיגות )כפי שהוצג בפרק הפתיחה של מסמך 
זה(. ניכר כי במציאות הדינמית ורבת התהפוכות של העידן הנוכחי תפיסה חינוכית עכשווית חייבת להיות 
בעלת אוריינטציה פרואקטיבית כדי שתוכל להשפיע על גיבוש חזון ועל ביסוס ערכים לעיצוב חברה אנושית 
 Council of Europe, 2016; Westheimer & Kahne,( ופלורליסטית  יותר, שוויונית  בין־לאומית טובה 
2004(. תפיסה זו מבוססת על ניתוח מעמיק של מגמות גלובליות המאפיינות את המאה ה-21 ומחייבות 
הן  גלובליות. דוגמאות לכן  )Bailey, 2014( בד בבד עם להתחשבות במגמות שינוי  לחנך לחיים בעולמנו 

ההגירה המסיבית מהעולם השלישי לראשון והשינוי בתפיסת המשפחה. 

מגמה נוספת היא הגלוקליזציה, המשקפת מתח מתמיד בין הזהות הלאומית־מקומית של כל חברה, תרבות 
)Cogan et al., 2013(. הגלובליזציה המואצת  זהותו של אזרח העולם  או מדינה, לבין הזהות הגלובלית, 
מובילה לשוק עבודה רב־תרבותי המאופיין במגוון סוגי אוכלוסיות העובדות יחד; היא מגבירה עיסוק שיתופי 
בתחומים חובקי עולם כגון שינויי אקלים, שמירה על איכות הסביבה, יישום קיימּות וכלכלה ירוקה, הגנה 
על זכויות אדם וזכויות בעלי חיים והתנגדות לעוולות כלכליות־חברתיות בין־לאומיות. שיתופיות מוגברת זו 
מפתחת את תודעת הזהות הגלובלית של אזרחי העולם. בד בבד לחץ פנימי מצד קהילות לאומיות, אתניות 
הזהות  להתפתחות  תקיפה  והתנגדות  הלאומית־המקומית  הזהות  על  אדוקה  שמירה  מעודד  ותרבותיות 
הגלובלית. סתירה שורשית זו מייצרת מתח מתמיד בין זהויות ומעוררת קונפליקטים הרי גורל בקנה מידה 

 .)McAvoy & Hess, 2013( נרחב

מגמות גלובליות אלה ואחרות מדגישות עוד יותר את החשיבות ההולכת וגוברת שבפיתוח ערכים קולקטיביים 
לרווחת החברה והסביבה ובחינוך אזרחי־דמוקרטי )OECD, 2015; 2016b; 2018a(. הכוונה לערכים של 
אחריות חברתית־סביבתית, יזמות ומנהיגות, המאזנים בין התפתחות אישית כלכלית־חומרית לבין עיצוב 
חברה שוויונית המבוססת על נורמות של הגינות, אתיקה, קיימות, קבלת האחר, מעורבות ותרומה לקהילה. 
בימינו לפיתוח חשיבה בכלל ולחשיבה ביקורתית בפרט נודעת חשיבות עליונה, שכן קבלה והכלה של שונות 
לדוגמה,  לטפח.  אפשר  האלה  הנטיות  ואת  חשיבה,  נטיות  על  מבוססות  ותרבויות  רעיונות  דעות,  ומגוון 
ניתן לעודד פתיחות לנקודות מבט אחרות, לספקנות, להשהיית שיפוט ולחשיבה ביקורתית רפלקטיבית. 
פרואקטיבי  לחינוך  הכרחי  תנאי  הוא  לימודים  בתוכניות  ליבה  כתחום  חשיבה  מיומנויות  שפיתוח  מכאן 



71

ם  י ד ו מ י ל ה ת  י נ כ ו ת י  ב י כ ר מ

 המכוון לטיפוח ערכים דמוקרטיים ברמת המדינה וברמה הגלובלית ולעיצוב חברה שוויונית ופלורליסטית 
 .)Matto, McCartney, Bennion, & Simpson, 2017; OECD, 2018b(

לסיכום, השינויים המתוארים לעיל, שינויים בהיקף ובאופי המידע הזמין, בדרישות שוק התעסוקה ובאתגרי 
האזרחות, מחייבים חינוך המעודד את פיתוח החשיבה. לנוכח המציאות המשתנה קשה לראות כיצד יוכלו 
אזרחים ליהנות מחיים של רווחה — שהיא אחת ממטרותיו המרכזיות של החינוך כפי שהוגדרו לעיל )בפרק 
הפתיחה( — בלי שפיתחו יכולות חשיבה גבוהות. במציאות העכשווית תפקוד חברתי תקין ופיתוח וצמיחה 

אישית, שהם מיסודות הרווחה האישית, דורשים יכולות חשיבה מפותחות. 

1.4. פיתוח החשיבה כתחום רוחב: שילוב החשיבה בכל מקצועות הלימוד

האתגרים המורכבים שהדגשנו בשלושת הסעיפים הקודמים מצביעים על הצורך לראות בפיתוח החשיבה 
מטרה חינוכית ראשונה במעלה. כדי להגשים מטרה זו, יש לעסוק בפיתוח החשיבה באופן שוטף ואינטנסיבי 

בכל תחומי הלימוד, ולהתאימו בכל תחום לדרכי החשיבה המקובלות בו. 

הגישה  פי  על  החשיבה  בפיתוח  לעסוק  יש  הספר  שבבית  היא  הנוכחי  המסמך  שביסוד  העבודה  הנחת 
לימודי  כתחום  נלמדת  אינה  החשיבה  ולפיה   ,)infusion approach( המיזוג  גישת  גם  המכּונה  המשלבת, 
 Abrami et( אלא משולבת בתוכני הלימוד של המקצועות השונים ,)העומד בפני עצמו )למשל בשיעור נפרד
al., 2008, 2015; Swartz et al., 2008; Zohar, 2004(. הוראה עתירת חשיבה, המדגישה למידה פעילה, 
שאילת שאלות וחקר, תורמת לטיפוח הסקרנות של תלמידים ותלמידות ולעמדות חיוביות כלפי הלמידה 
הקודם.  בפרק  המתוארים  והלמידה  ההוראה  דרכי  בלב  עומדת  כזו  למידה   .)McConney et al., 2016(
חשוב לציין כי על אף שפיתוח החשיבה נעשה כתחום רוחב, על פי הגישה המשלבת העקרונות הכלליים 
של החשיבה בהחלט נדונים באופן מפורש. דיון זה הוא חלק מהחשיבה המטא־קוגניטיבית המאפיינת את 

הגישה המשלבת להוראת חשיבה.

מחקרים מעידים כי כאשר הוראת החשיבה משולבת בתוכני הלימוד היא משפיעה על יכולות החשיבה של 
תלמידות ותלמידים ועל הידע שלהם, שכן היא תורמת להבנה מעמיקה של מושגים, תאוריות ותהליכים 
)National Research Council, 2012; Perkins, 1991; Perkins & Blythe, 1994; להתייחסויות נוספות 
בדבר הקשר בין ידע והוראה עתירת חשיבה ראו גם בסעיף שלוש של הפרק הקודם של המסמך(. הסבר 

קולע לקשר שבין חשיבה ותהליכים של הבניית ידע מופיע בתוכנית הלימודים של ניו זילנד )עמוד 12(:

לשם  ומטא־קוגניטיביים  ביקורתיים  יצירתיים,  בתהליכים  בשימוש  כרוכה  בהכרח  חשיבה 
הבנה של מידע, התנסויות ורעיונות. תהליכים אלה נדרשים להשגת מטרות של פיתוח ההבנה, 
הבנה מעמיקה, קבלת החלטות, תכנון פעולות והבניית ידע. בליבת החשיבה עומדת סקרנות 
אינטלקטואלית. תלמידים המיומנים בחשיבה ובפתרון בעיות שואלים ומתעניינים, משתמשים 
ומיישמים, ומבנים ידע באופן פעיל. הם עושים רפלקציה על תהליכי הלמידה שלהם, לוקחים 
בחשבון ידע קודם ואינטואיציות אישיות שלהם, שואלים שאלות ומאתגרים את הנחות היסוד 

ואת התפיסות המוקדמות שלהם. 

http://nzcurriculum.tki.org.nz/The-New-Zealand-Curriculum
http://nzcurriculum.tki.org.nz/The-New-Zealand-Curriculum
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1.5. סוגות חשיבה 

כאמור, החשיבה האנושית מורכבת, ולנוכח מורכבות המשימות העומדות בפני האדם החושב, חשיבה מסדר 
גבוה כרוכה לרוב בהפעלה משולבת של כמה אסטרטגיות חשיבה, שהן אבני הבניין של סוגות החשיבה. 

להלן נסקור דוגמאות של כמה סוגות חשיבה מרכזיות שאנו ממליצים לשלב בתוכניות הלימודים: 

חשיבה יצירתית: תהליך מורכב ורב־שלבי המוביל לתוצר )מופשט או מוחשי( חדש ובעל ערך בהקשר נתון 

)Schmajuk, Aziz, & Bates, 2009(. התהליך היצירתי מחייב גמישות מחשבתית רב־ממדית ורב־כיוונית, 
המאפשרת מגוון נקודות מבט, העלאת אפשרויות שונות לפתרון בעיות ומתן תשובות על שאלות פתוחות 
)דה בונו, 1992(. ליבת התהליך היצירתי היא חדשנות )Chakravarty, 2010(. לפיכך, בניגוד לסוגות חשיבה 
מקובלים  חשיבה  דפוסי  לפרק  בהעזה  מתאפיינת  יצירתית  חשיבה   — וחד־כיווניות  חד־ממדיות  מובנות, 
ולבחון אפשרויות חדשות. העזה זו היא אשר זירזה את התקדמות המדע, ותרומתה להתפתחות האנושית 

משמעותית ביותר )לם, 1973(. 

יצירתית כרוכה בשני סוגים של תהליכי חשיבה הפוכים: הסתעפות והתכנסות. תהליכי החשיבה  חשיבה 
 Cropley,( המסתעפת והמתכנסת מאזנים ומשלימים זה את זה, ובכך מאפשרים להגיע לפתרון הטוב ביותר
2006( ומעוררים רעיונות ותוצרים חדשים. התהליך היצירתי מתחיל בחשיבה מסתעפת, המתאפיינת במתן 
דרור למחשבות, בשאילת שאלות, בניסוח השערות ובהעלאת מגוון נקודות מבט. מטרת החשיבה המסתעפת 
היא להגיע לכמה שיותר פתרונות אפשריים לבעיה או לסוגיה נתונה. החשיבה המסתעפת נמנעת במודע 
מעיסוק בניתוח ביקורתי של איכות הפתרונות האפשריים ובהסקת מסקנות, כדי שלא להגביל את התהליך 

היצירתי ולהגיע למספר גדול ככל האפשר של פתרונות אפשריים. 

לחשיבה המסתעפת נודעת חשיבות רבה בהגדרת איכותו של התהליך היצירתי. לפיכך אחת הדרכים להעריך 
את איכות החשיבה היצירתית היא למדוד את איכות החשיבה המסתעפת ולבחון עד כמה היא מערבת הפקה 
 ;2010 וזימברדו,  )גריג  או פתרונות מרובים לבעיות  של תגובות חדשניות ומשמעותיות לשאלות פתוחות 

 .)Mayseless, et al., 2013

השלב הבא בתהליך היצירתי מתאפיין בהיפוך כיוון — מחשיבה מסתעפת לחשיבה מתכנסת. תהליכי החשיבה 
המסתעפת.  החשיבה  במהלך  שעלו  והאפשרויות  הרעיונות  מגוון  של  ולמיון  לארגון  מכוונים  המתכנסת 
התכנסות החשיבה כרוכה בניתוח מעמיק וביקורתי של תוצרי החשיבה המסתעפת, בד בבד עם התבססות 
את  לבחור  המאפשר  וחדש,  עמוק  ידע  של  להבניה  מובילה  המסתעפת  החשיבה  ורלוונטי.  עדכני  ידע  על 
הפתרון הטוב ביותר או כמה חלופות מתאימות. חשיבה מסתעפת טומנת בחובה לא רק הבטחה ליצירתיות 
אחיזה  להן  שאין  פתרונות  מעלה  היצירתיות  שבהם  במקרים  כוזבת  עין  מראית  של  סכנה  גם  אלא  פורייה, 
במציאות )Cropley, 2006; Chakravarty, 2010(. לפיכך חשיבה יצירתית חייבת לכלול גם מרכיב משלים של 
חשיבה ביקורתית. בהוראת חשיבה יצירתית יש לשאוף ליצור בכיתה נורמות הנותנות לגיטימציה ואף עידוד 
"להתפרע" מחשבתית, ומאפשרות להעלות הסתעפויות רבות, גם כאלו הנראות במבט ראשון בלתי סבירות. 

המתרכזת  ורפלקטיבית  שקולה  "חשיבה  כך:  ביקורתית  חשיבה  הגדיר   )1987( אניס  ביקורתית:  חשיבה 

בהחלטה במה להאמין או מה לעשות" )עמ' 57(. בהגדרתה הצרה החשיבה הביקורתית היא היכולת להעריך 
שקולה  החשיבה  רציונליים.  קריטריונים  בסיס  על  מושכל  באופן  אותם  ולבחון  היגדים  של  דיוקם  את 
ולהגיע  תקפות  ראיות  להם  לחפש  בקפדנות,  טיעוניהם  את  לנתח  שואפים  החושבים  כאשר  וביקורתית 
למסקנות מבוססות )אניס, 1987(. על פי הגדרה אחרת, חשיבה ביקורתית טומנת בחובה "השהיית השיפוט" 
)McPeck, 1981(, כלומר, לא לקפוץ במהירות לקביעת עמדה, אלא לשקול חלופות בעזרת הפעלת הגיון 
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והתחשבות בראיות אמפיריות. בהגדרתה הרחבה חשיבה ביקורתית כוללת הן מיומנויות קוגניטיביות, הן 
נמנות  ביקורתית  )Facione, 2007(. עם המיומנויות הקוגניטיביות הנדרשות לחשיבה  נטיות אפקטיביות 
המיומנויות הבאות: העלאת מגוון נקודות מבט, הצדקת הידע והערכתו, בניית טיעונים והערכת תקפותם 
נטייה לחקרנות, לאמונה  כגון  גישות כלליות לחיים  נמנות  וכן הסקת מסקנות. עם הנטיות האפקטיביות 
בהיגיון ולשמירה על הוגנות, וגישות ממוקדות ללמידה כגון חתירה לחיפוש מידע משמעותי או התמדה 

בדרך לפתרון בעיה או דילמה. 

יכולת  וכן  ודיוק  בהירות  למבחן,  טענות  להעמדת  מחויבות  לפתח  נועדה  הביקורתית  החשיבה  הוראת 
לקבל החלטות הוגנות ומושכלות )אניס, Facione, Carol, Noreen & Joanne, 1995 ;1987(. פילוסופים, 
פסיכולוגים ואנשי חינוך רואים בפיתוח חשיבה ביקורתית מטרה פדגוגית מרכזית ההולמת את רוח הזמן 
הזה ונענית לאתגריו )הרפז, 1996(. לנוכח המידע העצום שאנו חשופים אליו כיום, ההחלטה במה להאמין או 
מה לעשות חייבת להתבסס על חשיבה ביקורתית מעמיקה ואיכותית. כמו כן חשיבה ביקורתית היא תנאי 

הכרחי לטיפוח ערכים חברתיים ודמוקרטיים ומרכיב מרכזי בפיתוח חשיבה ערכית־מוסרית.

חשיבה מדעית: חשיבה דיסציפלינרית שעניינה בחינה ביקורתית־טיעונית של שאלות אמפיריות בעזרת 

תצפיות או ניסויים מדעיים. חשיבה זו כרוכה בתהליך יצירתי וביקורתי של חקר וגילוי, והיא סובייקטיבית 
 .)2010 גריבין,  באלה;  וכיוצא  טכנולוגית  יכולת  חברתיות,  מוסכמות  תרבות,  מקום,  )זמן,  הקשר  ותלוית 
ולאשש  להפריך  אמפיריות,  ראיות  לבין  אישיות  תאוריות  בין  להבחין  ביקורתית,  חשיבה  לנקוט  היכולות 
המדעית  החשיבה  של  ליבה  הן  אלו  כל   — אמפיריות  ראיות  בעקבות  אישיות  תאוריות  ולשנות  טיעונים 

.)Kuhn, Amsel, & O'Loughlin, 1988(

לדבוק  הנוטים  ולומדים,  לומדות  אצל  מחשבתי  כשל  לעיתים  נחשב  זה  עניין  דווקא  כי  מראים  מחקרים 
אמונותיהם  את  הסותרות  אמפיריות  ראיות  לנוכח  גם  הלמידה  לתהליך  עימם  שהביאו  קודמות  בתאוריות 
הקודמות )Kuhn, Amsel, & O'Loughlin, 1988(. מכאן שהוראת מדעים אינה יכולה להתבסס על מסירת 
ידע עמוק כדי להוביל  ידע מקובעים, אלא חייבת לתת מקום מרכזי לפיתוח חשיבה מדעית ולהבניית  גופי 
 .)Ausubel, 1968; Carey & Smith, 1995( )the spirit of science( "לתפיסה אפיסטמית של "רוח המדע
בניית  ניסוח השערות,  ובהן שאילת שאלות,  כרוכה בהפעלה של כמה אסטרטגיות חשיבה,  חשיבה מדעית 
וזיהוי ובקרה של  זיהוי הנחות חבויות, הערכה ופירוש של נתונים  טיעונים, עריכת השוואת, קביעת יחסים, 
משתנים )Osborn & Dillon, 2008(. חשיבה מדעית כוללת חשיבה יצירתית, למשל בעת שאילת שאלות או 
תכנון יצירתי של מערך ניסוי, וגם חשיבה ביקורתית, למשל בעת תהליך הסקת המסקנות הכולל ניסוח טיעונים 
המבוססים על ראיות ועל בחינת חלופות. כמו כן חשיבה מדעית כרוכה בהפעלה של תהליכי חשיבה כמותית, 

המאפשרים לאדם לבצע מדידות כמותיות, אנליזה וסינתזה של נתונים, היקשים לוגים ותחזיות אמפיריות. 

 quantitative( מכונה לעיתים אוריינות כמותית :)quantitative thinking or reasoning( חשיבה כמותית

או  היותה של החשיבה  כיום הסכמה רחבה בדבר  יש   .)Vacher, 2014 ראו, למשל,   ;literacy, numeracy
האוריינות הכמותית )בדומה לאוריינות שפה( מיומנות בסיסית וחיונית הנדרשת מכל אזרח נאור. בהשראת 
עבודתם רבת ההשפעה של קילפטריק )Kilpatrick, 2001( ושל ה-OECD )2006b, pp. 89-90( נציע כי 

חשיבה כמותית כוללת את המרכיבים האלה:

ידע פרוצדורלי: הפעלה רהוטה ושוטפת )fluency( של אלגוריתמים נפוצים או חלופיים לביצוע פעולות  	
חישוב, ובכלל זה חישוב מנטלי של פעולות במספרים פשוטים. 
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אזרחות,6  כגון  מציאותיים  בהקשרים  )בייחוד  גדולים  מספרים  של  הבנה  אסטרטגי:  וידע  מושגי  ידע  	
כלכלה, דמוגרפיה ומרחקים אסטרונומיים( ושל מספרים קטנים )הקשרים מיקרוסקופיים(; היכרות עם 
התכונות של פעולות החשבון )חלופיות, אסוציאטיביות, פילוג( והבנתן; שליטה במושגים כגון אחוזים 

וכן ידע מתי לבחור פעולות חשבון מסוימות על פי ההקשר של החישוב. 

חוש למספרים )number sense(: יכולת לאמוד כמויות וסדרי גודל גם של חישובים נטולי הקשר וגם של  	
חישובים שמעורבות בהם כמויות )מספרים צמודים ליחידות מידה כגון אורך, שטח ונפח וכן כמויות 
המציינות קצב שינוי כגון מהירות, תאוצה ועוד(; בקרה מנומקת על מידע מספרי, כמותי וחישובי )ראו, 

למשל, Greeno, 1991( ואתגור של מסקנות הנגזרות מניתוחים כמותיים כלשהם.

לצד מרכיבי הידע הנזכר לעיל, חשיבה כמותית רצויה נשענת על מרכיבים רגשיים. דוגמה לכך היא המוכנות 
המבוסס  טיעון  של  וביצירה  מספרים  בעזרת  במידול  מצבים,  של  בכימות  בחישוב,  לעסוק  ואי־הרתיעה 
עליהם. שימוש במיומנויות אלה יכול לסייע להבין מצבים, להתדיין עם הזולת ולפתור בעיות מחיי היום־
יום — בעבודה ובמהלך עיסוק אקדמי בתחום כלשהו. חשיבה כמותית לעיתים קרובות משמשת לביסוס או 

לדחייה של החלטות על בסיס כל האמור לעיל.

בתהליכים  ולשליטתו  האדם  של  לידע  מתייחס  "מטא־קוגניציה"  המושג  מטא־קוגניטיבית:  חשיבה 

זו של המושג,  )Brown, 1978; Flavell, 1976(. הגדרה רחבה  ובתוצרים של המערכת הקוגניטיבית שלו 
שטבע לראשונה פלבל, כוללת מושגים ותת־מושגים רבים, ובהם רפלקציה, מודעות מטא־קוגניטיבית, מטא־

זיכרון, מכוונות עצמית ללמידה, מטא־תודעה, חשיבה אפיסטמית ועוד. השגשוג התאורטי והמחקרי של 
המושג הוביל לערפול ולחוסר קוהרנטיות בהבחנה בין מרכיבים מטא־קוגניטיביים שונים ובהבנת היחסים 
ביניהם )Veenman, Van Hout-Wolters, & Afflerbach, 2006; Zohar & Ben David, 2009(. עם זאת, 
קיימת תמימות דעים בין חוקרים מובילים בתחום באשר להבחנה בסיסית בין שני מרכיבים של חשיבה 
 Braten, 1991; Flavell, 1979;( מטא־קוגניטיביות  ומיומנויות  מטא־קוגניטיבי  ידע  מטא־קוגניטיבית: 

.)Schraw & Moshman, 1995; Veenman, Van Hout-Wolters, & Afflerbach, 2006

ידע מטא־קוגניטיבי כולל שלושה תת־מרכיבים:

ידע על היותנו אנשים חושבים: ידע ואמונות על העצמי החושב ועל האחרים החושבים, ובכלל זה ידע    .1
על מאפיינים רגשיים, מוטיבציוניים ותפיסתיים של חשיבת האדם;

ידע על משימות חשיבה: ידע על מטרות ומאפיינים כלליים של משימות חשיבה, ובכלל זה הבנה של   .2
הפעילות הקוגניטיבית הנדרשת לביצוען;

ידע על אסטרטגיות חשיבה: ידע כללי על דרכי פעולה לפתרון משימות חשיבה.  .3

קון )Kuhn, 1999( הדגישה את חשיבות הקשר בין שני תת־המרכיבים האחרונים, והגדירה אותם יחד במושג 
"ידע מטא־אסטרטגי" )meta-strategic knowledge(. ידע מטא־אסטרטגי הוא ידע הנוגע למאפיינים כלליים 
של אסטרטגיות חשיבה וכולל הגדרות מפורשות באשר לאופן ביצוען, כלומר, מתי, למה ואיך להשתמש בהן 

 .)Kuhn, 1999; Kuhn & Pearsall, 1998(

למשל, ניתן לבסס את ההחלטה שיום הבחירות יהיה יום שבתון על פי שיקולים כמותיים.  6
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הוראה המכוונת להבניה )ולא להקניה( של ידע מטא־אסטרטגי מתוארת בספרות המקצועית כדרך יעילה 
ביותר לטפח את החשיבה של הלומדים במגוון תחומי דעת. יתר על כן, מחקרים בתחומים שונים מצביעים 
על כך שתלמידים בעלי רמת הישגים נמוכה מפיקים תועלת רבה במיוחד מהוראה של ידע מטא־אסטרטגי 
)לדוגמה: White & Frederiksen, 1998, 2000; Zohar & Ben-David, 2008, 2009(. תהליכי ההפשטה, 
יעבירו  שתלמידים  הסיכוי  את  מגדילים  מטא־אסטרטגי  ידע  של  להבניה  הנדרשים  וההכללה  ההמללה 

)transfer( את אסטרטגיות החשיבה ויישמו אותן בהקשרים חדשים. 

מיומנויות מטא־קוגניטיביות הן פרוצדורות מנטליות המאפשרות תכנון, ניטור, הערכה ובקרה של תהליכי 
 Flavell et al., 2002; Veenman et al., 2006; Whitebread et al., 2009 ,חשיבה ולמידה )ראו, למשל

,Efklides, 2006(. מיומנויות אלה מופעלות במהלך ביצוע משימה קוגניטיבית:

והקצאת  מתאימות  חשיבה  אסטרטגיות  בחירת  וכולל  המשימה  ביצוע  לפני  מתקיים  התכנון  שלב  	
מהם  המשימה?  מטרת  מהי  כגון:  לשאלות  התייחסות  למשל,  הביצועים.  על  המשפיעים  משאבים 

מאפייניה? איזה מידע ואילו אסטרטגיות חשיבה נדרשים לביצועה?; 

בשעת  למודעות  החשיבה  תהליכי  של  העלאה  וכולל  המשימה  ביצוע  במהלך  מתקיים  הניטור  שלב  	
התרחשותם; 

שלב ההערכה והבקרה מתקיים לאחר ביצוע המשימה וכולל בדיקה רטרוספקטיבית של התהליכים  	
והתוצרים של החשיבה. בשלב זה עוסק הלומד בשאלות כגון: האם השגתי את מטרות המשימה? מה 
הצליח ומה נכשל ול60מה? מה אוכל לתקן או לעשות אחרת כדי לשפר את ביצועיי בהמשך המשימה 
או במשימה בעלת מאפיינים דומים? לשלב זה נודעת חשיבות רבה בשיפור שלב התכנון של משימה 

עתידית בעלת מאפיינים דומים ובקידום היכולת לבצע אותה באופן מיטבי. 

 .)self-regulated learning, SRL( בלמידה"  עצמי  "ויסות  למושג  גם  הדוק  קשר  קשורה  מטא־קוגניציה 
 Pintrich,( הכוונה לוויסות פעיל של תהליכי הלמידה ברמה הקוגניטיבית, המטא־קוגניטיבית והמוטיבציונית
Schraw, Crippen, & Hartley, 2006; Zimmerman, 2000, 2008 ;2000(. יש לשים לב לכך שוויסות 

עצמי בלמידה מתייחס לקשת שלמה של ביצועים הקשורים ללמידה, ולאו דווקא לחשיבה.  

מווסתת  החשיבה,  תהליכי  על  מפקחת  היא  למידה:  תהליכי  בקידום  שונים  תפקידים  למטא־קוגניציה 
את  שבדקו  מחקרים  לימודיים.  להישגיים  טוב  מנבא  המקצועית  בספרות  בהם ונחשבת  ושולטת  אותם 
משתפרות  הלימודיות  התוצאות  כי  עקבי  באופן  הראו  לימודיים  הישגיים  לבין  מטא־קוגניציה  בין  הקשר 
ככל שמתרחשים תהליכים מטא־קוגניטיביים רבים יותר בלמידה )Anderson, 2001; Rimor, 2002(. זאת 
ועוד, לומדים ולומדות בעלי הישגים אקדמיים גבוהים מיישמים תהליכים מטא־קוגניטיביים יותר מלומדים 
היקף  רחב  מטא־אנליזה  במחקר   .)Butler & Winn, 1995( נמוכים  אקדמיים  הישגים  בעלי  ולומדות 
)Hattie, 2009( נמצא כי גישות הוראה המטפחות יכולות חשיבה מטא־קוגניטיבית וויסות עצמי בלמידה 

הן אפקטיביות ביותר )גודל אפקט 0.67(.  

 Greene, Sandoval, & Bråten, 2016;( ידיעה  ובדרכי  בידע  הקשורה  חשיבה  אפיסטמית:  חשיבה 

Hofer & Bendixen, 2012(. לדוגמה, האם וכיצד אפשר לדעת מה נכון? על אילו מקורות מידע אפשר 
לסמוך? מהו טיעון משכנע? מהי ראייה טובה? כיצד אפשר להתמודד עם סתירות במידע? לפי צ'ין ועמיתיו 
 Chinn & Rinehart, 2016; Chinn, Rinehart, &( חשיבה אפיסטמית כוללת שלושה רכיבים עיקריים

 :)Buckland, 2014



76

ם  י ד ו מ י ל ה ת  י נ כ ו ת י  ב י כ ר מ

מטרות וערך אפיסטמיים (Epistemic aims and value) — מטרות אפיסטמיות הן מטרות שקשורות    .1
בייצוג כלשהו של העולם. לדוגמה, ידע, הבנה, הסבר, וטיעון הן מטרות אפיסטמיות. חשיבה אפיסטמית 
מּוַנעת על ידי השאיפה להשיג מטרות אפיסטמיות. למשל, לדעת מהי האמת או ליצור מודל שמייצג 
בצורה הטובה ביותר תופעה כלשהי. הערך של מטרות אפיסטמיות בעיני אנשים משפיע על המאמצים 

שהם מוכנים להקדיש להשגת המטרות הללו. 

אידאלים אפיסטמיים (Epistemic ideals) — אלו הם קריטריונים או נורמות שבהם אנשים נעזרים כדי    .2
לקבוע אם השיגו את המטרות האפיסטמיות שלהם. אידאלים אפיסטמיים יכולים לשמש גם להערכה 
יכולים להשתמש  ידי מגוון אנשים. למשל, תלמידים ותלמידות  של תוצרים אפיסטמיים שנוצרו על 

בקריטריונים לשם הערכה של טיעונים, הסברים ומקורות מידע כגון אתרי אינטרנט.

ואסטרטגיות  תהליכים  הם  אלו   —  (Reliable epistemic processes) מהימנים  אפיסטמיים  תהליכים    .3
המאפשרים השגה של מטרות אפיסטמיות. תהליכים מהימנים הם תהליכים בעלי סיכוי טוב להניב תוצאה 
מוצלחת. למשל, מדעניות ומדענים מעדיפים תהליכים כגון תצפיות שיטתיות וניסויים מבוקרים על פני 
תצפיות ודיווחים מקריים, משום שתצפיות שיטתיות וניסויים מבוקרים מקטינים את הסיכון לטעות. 

 Barzilai &( מטא־קוגניטיביים  והיבטים  קוגניטיביים  היבטים  וכוללת  פנים  רבת  היא  אפיסטמית  חשיבה 
Zohar, 2014, 2016(. ברמה הקוגניטיבית, חשיבה אפיסטמית כוללת הפעלה של תהליכים ואסטרטגיות 
אפיסטמית  המטא־קוגניטיבית, חשיבה  ברמה  הצדקה.  או  ידע  כגון  אפיסטמיות,  להשיג מטרות  שמטרתם 
הדרכים  ועל  אפיסטמיות  מטרות  על  ידע  למשל,  )כולל,  ידיעה  ועל  ידע  על  מטא־קוגניטיבי  ידע  כוללת 
שבהן אפשר לפעול על מנת להשיגן(, מיומנויות מטא־קוגניטיביות לניטור ובקרה של חשיבה אפיסטמית 
)כולל, למשל, ניטור של תהליכים אפיסטמיים( וכן חוויות מטא־קוגניטיביות כגון סקרנות, בלבול או פליאה. 
בשנים האחרונות מקדישים החוקרים תשומת לב רבה גם להיבטים חברתיים של חשיבה אפיסטמית, משום 
של  היצירה  למשל,   .)Goldman, 1999( חברתיים  תהליכים  בעזרת  ומוערך  נוצר  קרובות  לעיתים  שידע 
האנציקלופדיה החופשית ויקיפדיה מתאפשרת בזכות ההגדרה השיתופית של נורמות אפיסטמיות לכתיבה 
 Oeberst, Halatchliyski, Kimmerle, & Cress,( של ערכים שמאומצות על ידי קהילת התורמים והעורכים

.)2014

חשיבה אפיסטמית מושפעת מההקשר החברתי והתרבותי ומההתנסויות החינוכיות של הלומדות והלומדים 
)Hofer, 2016; Hofer & Bendixen, 2012(. קיים קשר בין מאפייני ההוראה והלמידה בבית הספר לבין 
החשיבה האפיסטמית של הלומדות והלומדים )Feucht, 2010(. למשל, בעקבות הוראה קונסטרוקטיביסטית 
שכוללת הזדמנויות מרובות להתנסות בלמידת חקר פעילה, יכולים התלמידים והתלמידות ללמוד שלידע 
וכן  והלמידה  ההוראה  לעיצוב  חשיבות  שיש  מכאן,   .)Yoed & Levin, 2007( ומתפתח  מורכב  אופי  יש 
ההוראה, הלמידה  את  לעצב  יש  בבית הספר.  והלומדות  הלומדים  נחשפים  הידע שאליו  לעיצוב מאפייני 
שבעזרתן  מעשיות  דרכים  של  הבנה  בבד  ובד  הידע  מורכבות  של  הבנה  שיעודדו  בדרכים  הידע  ומאפייני 

אפשר להתמודד עם מורכבות זו.  

האחרונות  בשנים  התחדדה  ולומדות  לומדים  של  האפיסטמית  החשיבה  בטיפוח  הנחיצות  בדבר  ההכרה 
בעקבות תופעות עידן ה"פוסט־אמת", כגון ההפצה הנרחבת של "חדשות כזב" ברשתות החברתיות. עידן 
ה"פוסט־אמת" מערער על התפיסה שרצוי ואפשר לשאוף להבחין בין עובדה לבדייה ועל כך ששיש דרכים 
מוסכמות לחיפוש אחר האמת. אולם, חוסר האפשרות להבחין בין מידע מדויק למידע כוזב פוגע בתהליכי 
 Lynch, 2016;( קבלת החלטות המבוססים על מידע וראיות וגם פוגע ביכולת לנהל שיח דמוקרטי ביקורתי



77

ם  י ד ו מ י ל ה ת  י נ כ ו ת י  ב י כ ר מ

אילו  ובעזרת  לאמת  לשאיפה  חשיבות  יש  האם  כגון  בשאלות  החינוכי  שהדיון  מכאן   .)McIntyre, 2018
)יותר( ולמי להאמין, הופך לאקטואלי ורלוונטי יותר מתמיד.  קריטריונים ותהליכים אפשר לברר מה נכון 
אחת ממטרות מערכת החינוך במאה ה-21 צריכה להיות טיפוח לומדים ולומדות בעלי נטיות ויכולות להשיג 
בהצלחה מטרות אפיסטמיות, לאורם של אידאלים אפיסטמיים, בעולם שבו המידע הנגיש הולך וגדל ובד 

    .)Barzilai & Chinn, 2018( בבד נעשה יותר מורכב, מגוון ומטעה

1.6. האפקטיביות של הוראה עתירת חשיבה 

בעקבות התגבשות ההכרה בחשיבותה של הוראת החשיבה ובצורך להקנות לתלמידים מגוון אסטרטגיות 
חשיבה וסוגות חשיבה, פותחו בעשרות השנים האחרונות ברחבי העולם מאות פרויקטים בהיקפים שונים. 
במהלך  היינו  אותנטיים,  בתנאים  ותלמידות  תלמידים  של  החשיבה  יכולות  את  לטפח  הפרויקטים  מטרת 
ההוראה בכיתות )להבדיל מפרויקטים מחקריים המתבצעים במעבדה בתנאים מבוקרים ככל האפשר(. רבים 
ניכר  אפקט  גודל  בעלות  קרובות  ולעיתים  מובהקות  היו  והתוצאות  אמפירית,  נחקרו  הללו  מהפרויקטים 

 .)Hattie, 2009(

)McGuinness, 2000(, למשל, תיארה את תוכנית ACTS, שמטרתה לשלב הוראת חשיבה בכל  מקגינס 
מקצועות הלימוד בבתי ספר באירלנד. מודל ההוראה של התוכנית מבוסס על הקפדה של כל הצוות החינוכי 
בדיונים  מודע  שימוש  לצד  חשיבה  והרגלי  נטיות  ופיתוח  אימון  חשיבה,  של  מילים  באוצר  שימוש  על 

וברפלקציות. 

זירו"  )Ritchhart & Perkins, 2000(. ב"פרויקט  ופרקינס  ריצ'הרט  נוספת לקוחה מעבודתם של  דוגמה 
בראשותם הגדירו החוקרים את המושג "חשיבה נראית" )visible thinking(, המתייחס להעלאת החשיבה 
במחשבות  שיתוף  עמיתים,  שיח  באמצעות  נעשה  הדבר  ומפורש.  גלוי  באופן  )מטא־קוגניציה(  למודעות 
וברעיונות, תיעוד של תהליכי החשיבה בשעת ביצועם )בכתב או באיור( וכתיבה רפלקטיבית המתארת את 
כל תהליך החשיבה בסיומו. כלומר, הפיכת החשיבה לגלויה כרוכה בהפעלה של מיומנויות מטא־קוגניטיביות 
אותנטיים  בתנאים  שהתקיימו  אמפיריים  מחקרים   .)self-regulated learning( ללמידה  עצמית  ומכוונּות 
של הוראה בכיתה הראו שיפור עקבי בלמידה של תחומי התוכן ובפיתוח של מיומנויות החשיבה ונטיות 
החשיבה של התלמידים והתלמידות עד שהפכו לפעילות לימודית שגרתית שלהם. במילים אחרות: בכיתה 
 Ritchhart & Perkins, 2000; Ritchhart, 2002, 2007, ראו( )thinking routines( "נוצרו "שגרות חשיבה

 .)2015; Ritchhart, Turner & Hadar, 2009

תלמידים  שבו  היסטוריון",  כמו  "לקרוא  הפרויקט  של  ההשפעות  את  בדקה   )Reisman, 2012( רייזמן 
ותלמידות לומדים היסטוריה באמצעות שאילת שאלות על מסמכים היסטוריים וחיפוש תשובות על שאלות 
אלה. במחקרה בדקה רייזמן כיצד משפיעה שיטה זו על הלימוד, ובמיוחד בדקה ארבעה משתנים )לאחר 
ארבעה חודשים של לימוד באמצעות השיטה(: החשיבה ההיסטורית של התלמידים והתלמידות, יכולתם 
להעביר אסטרטגיות חשיבה היסטורית לנושאים בני זמננו, שליטתם בידע המבוסס על עובדות היסטוריות 
ויכולתם הכללית בהבנת הנקרא. המחקר הראה שיפור מובהק בקבוצת הניסוי לעומת קבוצת הביקורת בכל 
ארבעת המשתנים. זוהר ונמט )Zohar & Nemet, 2002( בדקו את השפעתה של תוכנית לימודים המשלבת 
הוראת טיעון בתחום תורשת האדם בביולוגיה. תוצאות המחקר הראו כי חל שיפור מובהק ברמת הטיעון 
של התלמידות והתלמידים, בצד שיפור מובהק בידע שלהם בביולוגיה. דוגמאות מחקריות דומות קיימות 

בתחומי דעת נוספים, ובהם מתמטיקה, קריאה וכתיבה ולימודי שפה זרה. 



78

ם  י ד ו מ י ל ה ת  י נ כ ו ת י  ב י כ ר מ

מדוגמאות אלה ואחרות עולה כי הוראת חשיבה בדרך מתוכננת ומכוונת אכן יכולה להביא לשיפור ביכולות 
תעסוק  החינוך  מערכת  אם  כי  מעידות  הדוגמאות  שלהם.  התוכן  ובידע  ותלמידות  תלמידים  של  החשיבה 
בנושא באופן מושכל ושיטתי, יהיה אפשר לשפר ולפתח את מגוון יכולות החשיבה של התלמידים והתלמידות. 

1.7. הוראת חשיבה ברחבי העולם ובישראל

הוראה עתירת חשיבה בולטת ומרכזית כיום יותר משהייתה בעבר בשיח החינוכי ובמדיניות החינוך במדינות 
באמצעות  ה-21"  המאה  של  "למידה  בביטוי  השימוש  עצם  את  מסבירה   )Resnick, 2010( רזניק  רבות. 

הוראה כזו: 

הביטוי "למידה של המאה ה-21" — שעושים בו שימוש יתר — יכול לקבל משמעות אמיתית רק 
אם נשווה את האתגרים העומדים בפני אנשי חינוך ונשות חינוך כיום לאלה שעמדו בפניהם 
בראשית המאה הקודמת. הרעיון שכל התלמידים והתלמידות יכולים וצריכים ללמוד תוכנית 
לימודים המתמקדת בפיתוח יכולות חשיבה גבוהות ומושתתת על שליטה בגופי ידע מורכבים, 
נראה חסר סיכוי לפני מאה שנה. בסוף המאה ה-20 כבר היה אפשר לדמיין אפשרויות כאלה 

ואף לבסס אותן כמטרות לאומיות )עמ' 183(.

מדבריה של רזניק עולה שבמאה ה-21 הטמעה מערכתית רחבה של תוכנית לימודים עתירת חשיבה רלוונטית 
לא רק לשכבה מצומצמת של תלמידים ותלמידות מצטיינים, כפי שהיה נהוג מאות בשנים במערכות חינוך 
בארצות שונות, אלא לכלל אוכלוסיית התלמידים והתלמידות. טענה חשובה זו מודגשת ביתר שאת בהמשך 

דבריה, לצד הכרה באתגר העצום הכרוך במימושה:

כיום אנו שואפים להשיג מטרה חדשה לגמרי: סטנדרט של מצוינות לכולם ]...[ זו המשמעות 
האמיתית של המושג מיומנויות המאה ה-21 ]...[ השאיפה ללמד בהצלחה את כלל אוכלוסיית 
התלמידים יכולות חשיבה המעוגנות בידע היא עדיין בגדר שאיפה בלבד ]...[. בית הספר כמוסד 

יצטרך לעבור שינוי עצום כדי שנוכל להפוך את השאיפה הזאת להישג של ממש )עמ' 184(.

בסקירה שהוזמנה במיוחד על ידי ועדת המומחים נסקרו תוכניות הלימודים העדכניות של שבע מדינות: 
אוסטרליה, ארצות הברית, ניו זילנד, סינגפור, סקוטלנד, פינלנד וקולומביה הבריטית. בכל אחת מהמדינות 
שנסקרו נמצאה התייחסות למטרה של פיתוח החשיבה )הדר וצבירן, 2018(; אולם נמצא שהמדינות הנסקרות 

נבדלות זו מזו במטרות החשיבה הספציפיות ובאופן שילובן בתוכניות הלימודים. 

בתוכנית הלימודים הלאומית באוסטרליה, חשיבה ביקורתית ויצירתית היא חלק משבעה נושאי־על ללימוד 
רוחבי. נוסף על כך, תוכנית הלימודים כוללת גם סוגי חשיבה המאפיינים מקצועות לימוד ספציפיים )למשל, 
חשיבה מרחבית בגאומטריה ובגאוגרפיה(. בארצות הברית נושא החשיבה נכלל באופן מובנה בסטנדרטים 
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החדשים ללמידה, המעודדים פיתוח חשיבה ביקורתית, יצירתית ועצמאית וכן יכולת ניתוח, ופיתוח החשיבה 
ככלי להשתלבות הפרט ולתפקודו בשוק העבודה. 

בניו זילנד מוגדרת החשיבה כאחת משמונה יכולות מפתח שנלמדות באופן רוחבי בכל תוכניות הלימודים. 
הוראת החשיבה קשורה בין השאר ברצון להקנות לתלמידים ולתלמידות הרגלי למידה שישמשו אותם במהלך 
יכולות  ויצירתית.  ביקורתית  חשיבה  לטפח  זילנדית  הניו  הלימודים  תוכנית  שואפת  השאר  בין  חייהם.  כל 
וגם בלמידה הבין־תחומית, שנועדה ליצור קשרים בין מקצועות  החשיבה נלמדות בכל מקצועות הלימוד, 
ונושאים שונים. בסינגפור החשיבה היא רכיב הכרחי בהשגת מטרות מערכת החינוך ובהקניית מיומנויות 
 )critical and inventive thinking( המאה ה-21. תוכנית הלימודים מתמקדת בחשיבה ביקורתית והמצאתית

ובמינוף תחומי הידע השונים לפיתוח מגוון אופני חשיבה )חשיבה מרחבית, חשיבה אלגוריתמית וכולי(. 

יכולת  פיתוח  כוללת  הנושא  למידת  הלימודים.  תוכנית  ממטרות  אחת  הוא  החשיבה  פיתוח  בסקוטלנד 
ביקורתית  חשיבה  יישום  מושכלות,  החלטות  ולקבל  סיכון  להעריך  יכולת  ויצירתית,  עצמאית  חשיבה 
ויצירתית ופתרון בעיות. פיתוח החשיבה בולט בסילבוס של מקצועות הלימוד השונים. בפינלנד מוגדרת 
היכולות  אחת  את  ולחשוב  לנתח  ביכולת  רואה  החינוך  ומערכת  עצמה,  בפני  כמטרה  החשיבה  הוראת 
הרוחביות הנדרשות, למשל, כדי לקרוא ולהבין טקסטים. עם זאת יש התייחסות לחשיבה גם בנוגע לנושאי 
לימוד ויעדים ספציפיים. בקולומביה הבריטית החשיבה מוגדרת כאחת משלוש יכולות הליבה בתוכנית 

הלימודים, המעודדת חשיבה יצירתית וביקורתית במקצועות השונים. 

מגמות  כמה  עולות  הסקירה  מן  במונחים,  ובשימוש  המטרות  בהגדרת  המדינות  בין  ההבדלים  למרות 
משותפות: 

בכל המדינות ניתן למטרות הקשורות בפיתוח החשיבה מקום מרכזי בתוכניות הלימודים החדשות;   .1

בתוכניות  המשולבות  כמטרות  הן  רוחב,  כמטרות  הן  מופיעות  החשיבה  לפיתוח  הקשורות  מטרות   .2
כלליות  חשיבה  מיומנויות  של  התאמות  למצוא  ניתן  לפיכך  ספציפיים.  מקצועות  של  הלימודים 
למקצועות השונים. כך למשל, טיעון עשוי להופיע בכל מקצועות הלימוד, אולם העקרונות של טיעון 
מיומנויות חשיבה  קיימות  מזה. במקביל,  זה  שונים  יהיו  כראיה(  נחשב  מה  )למשל,  שונים  בתחומים 

ייחודיות למקצועות שונים )למשל, בידוד משתנים במסגרת תכנון ניסוי במדעים(;

למרות ההבדלים בין המדינות בטרמינולוגיה המשמשת לתיאור מטרות הוראת החשיבה, ניתן לראות   .3
מגמות דומות: כל המדינות שמות דגש על פיתוח חשיבה לוגית, ביקורתית ואנליטית בצד פיתוח יכולות 
ברחבי  חינוך  למערכות  עתידי  כיוון  המתווים   ,OECD-ה של  במסמכים  גם  והמצאה.  יצירתיות  של 
העולם המפותח לקראת שנת 2030, נכתב כי התלמידים והתלמידות יזדקקו לטווח רחב של מיומנויות, 
ובהן מיומנויות קוגניטיביות ומטא־קוגניטיבית כגון חשיבה ביקורתית ויצירתית וויסות עצמי בלמידה 

 .)OECD, 2018b(

פדגוגיות  ישראל  במדינת  החינוך  במערכת  קידמו  רפורמות  של  גלים  האחרונים,  העשורים  במהלך 
2009-2006, ראשית המאה  )Nir et al., 2016(. בשנים  והוראה עתירת חשיבה בפרט  פרוגרסיביות בכלל 
ה-21, הוטמעה מדיניות מערכתית של הוראה עתירת חשיבה בבתי הספר תחת הכותרת "אופק פדגוגי — 
"מודל  על  המבוססת  ההוראה  את  לצמצם  במאמצים  התמקדה  זו  מדיניות   .)2009 )זוהר,  לחשיבה"  חינוך 
המסירה" ולעודד תהליכי הוראה-למידה-הערכה )הל"ה( עתירי חשיבה. התוכנית "אופק פדגוגי" מבוססת 
על תפיסה קונסטרוקטיביסטית של הלמידה, וליָּבָתה היא הוראת חשיבה המשולבת בתחומי הדעת השונים 
בכל שכבות הגיל. תוכנית זו הוטמעה בכל המערכת ובמסגרתה פותחו תוכניות לימודים וחומרי לימוד עתירי 
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חשיבה והתקיימו השתלמויות לפיתוח מקצועי של עובדי הוראה. במקביל נערכו שינויים במבחנים ארציים 
)בחינות הבגרות ומבחני המיצ"ב( כך שהמבחנים יכללו מטלות רבות יותר הבודקות חשיבה ברמה גבוהה. אף 
שתהליך ההטמעה נמשך שלוש שנים בלבד )זמן קצר במונחים של שינויים פדגוגיים מערכתיים(, מדיניות 
"האופק הפדגוגי" הצליחה לחולל שינויים נראים לעין במספר לא מבוטל של תחומי לימוד. עם זאת, חלק 

מהשינויים טרם חלחלו לכל רמות המערכת, וחלקם נותרו בגדר ניצנים שטרם הבשילו )זוהר, 2009, 2013(.

ולמידה המקדמות חשיבה במערכת החינוך הישראלית הביאה עימה  נוספת לקידום דרכי הוראה  דחיפה 
מדיניות "הלמידה המשמעותית" שהונהגה בתקופת כהונתו של שי פירון בתפקיד שר החינוך. סוגיית החינוך 

לחשיבה הייתה אחת מאבני הבניין של מדיניות זו:

מידע  מעבד  מידע,  מקורות  מאתר  שאלות,  מעורר  התלמיד  בה  זו  היא  משמעותית  למידה 
ויוצר ידע חדש הרלוונטי לעולמו האישי ולחיים בעידן הטכנולוגי, במאה ה-21. מטרת הלמידה 
המשמעותית היא לפתח את כושר החשיבה, היצירה והלימוד העצמי, לעודד צמיחה אישית 

ומעורבות חברתית )משרד החינוך, 2014(. 

במחקר הערכה שפרסמה בשנת 2018 הרשות הארצית למדידה ולהערכה )ראמ"ה, 2018(, נמצא כי הרפורמה 
אומנם הוטמעה בשטח, אך לא חל שיפור דרמטי במדדים שנבדקו. יתרה מזו, נמצא שדווקא מרכיבי העומק 

של התוכנית )כגון הוראה עתירת חשיבה( הוטמעו פחות ממרכיבים שטחיים יותר. 

מכאן אפשר ללמוד כי בישראל, כמו במקומות אחרים בעולם, הציבה מערכת החינוך בראשית המאה ה-21 
את המטרה של פיתוח החשיבה במקום מרכזי והשקיעה משאבים מסוימים להשגתה. עם זאת, ברוח הדברים 
שכתבה לורן רזניק )Resnick, 2010(, הטמעת מטרה זו בכלל בתי הספר היא אכן אתגר גדול, ונראה שבעניין 

זה מערכת החינוך הישראלית נמצאת רק בראשיתה של דרך ארוכה. 

 

1.8. פיתוח מיומנויות חשיבה — סיכום והמלצות

לנוכח האתגרים המורכבים שסקרנו, על תוכניות הלימודים העתידיות לראות בפיתוח החשיבה מטרה  	
חינוכית ראשונה במעלה, לחזק ולטפח אותה. 

ונושאי  יילמד כתחום רוחב חוצה תחומי דעת, כלומר, מקצועות  הוועדה ממליצה שפיתוח החשיבה  	
חשיבה  טיעונית,  חשיבה  חשיבה:  וסוגות  אסטרטגיות  במגוון  עיסוק  יכלול  זה  רוחב  תחום  לימוד. 
ביקורתית, חשיבה מערכתית, חשיבה כמותית, חשיבה יצירתית ויזמית, חשיבה מטא־קוגניטיבית וכן 
יכולת ויסות עצמי בלמידה ונטיות חשיבה. אסטרטגיות אלו צריכות להילמד כחלק מתחומי הלימוד 

ולא במנותק מהם )כלומר לא כתחום לימודי נפרד(.

העיסוק בחשיבה יצטרך לעבור התאמה לדרכי החשיבה המקובלות בכל מקצוע ונושא לימודי. כלומר,  	
הוראת  על  תחום.  לאותו  המתאימות  החשיבה  וסוגות  החשיבה  אסטרטגיות  יילמדו  דעת  תחום  בכל 
בצורה  לבנייתו  ולחתור  הדעת  מתחומי  אחד  כל  של  האפיסטמי  למבנה  מותאמת  להיות  החשיבה 

שהולמת את אופיו ואת מבנהו, כפי שהוא נתפס בעיני המומחים בו.
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כדי לאפשר שילוב קוהרנטי המותאם לגיל התלמידים והתלמידות בתחומי הדעת השונים, יש להקים  	
במזכירות הפדגוגית גוף מומחים שיעסוק בתכנון מפורט של תחום הרוחב ובדרכי השתלבותו והטמעתו 
בתוכניות הלימודים השונות. גוף זה יעבוד יחד עם ועדות המקצוע השונות על מנת ליישם את הטמעת 

פיתוח החשיבה בתוכניות הלימודים השונות כמצוין לעיל.

הפיתוח  ובתוכניות  המורים  בהכשרת  החשיבה  פיתוח  של  הנושא  קידום  את  ולהטמיע  לתכנן  יש  	
המקצועי. לשם כך יש להגדיר מהו הידע שמורים ומורות זקוקים לו כדי ללמד חשיבה בתחום הדעת 

שלהם וברמת גיל מסוימת, ולפתח חומרי לימוד והדרכה מתאימים למורים ומורות ולפרחי הוראה. 

יש לתכנן, להטמיע ולקדם את נושא פיתוח החשיבה בדרכי ההערכה המערכתיות בכל שכבות הגיל,  	
ובכלל זה בבחינות הבגרות בכל תחומי הדעת. לשם כך אין להסתפק במבחנים בכתב, אלא יש להשתמש 
במגוון דרכים חדשניות להערכה, ובהן למידת חקר ולמידה מבוססת פרויקטים, תיקי עבודות, ניתוח 

סימולציות ממוחשבות ובניית כלים דיגיטליים להערכת שאלות פתוחות. 

2. תחום רוחב — שפה ואוריינות 

והשכלה,  לימוד  של  סוג  לכל  ביותר  הרחבה  התשתית  בהיותן  חשיבות  יש  הלשונית  ולאוריינות  לשפה 
וגם כמטרה חשובה כשלעצמה בתוכניות הלימודים ובחומרי הלימוד של המערכת החינוכית. ידע השפה 
מתפתח בצורה טבעית במהלך אינטראקציה חברתית בקרב הדוברים והדוברות למן הלידה ועד לבגרות 
הלשון  גוני  בכל  לשליטה  מתייחסת   )linguistic literacy( הלשונית  האוריינות   .)Tomasello, 2003(
 .)Ravid & Tolchinsky, 2002( הנחוצים לכל מטרה תקשורתית, ובמיוחד השפה הכתובה והחשיבה עליה
ולכל  התקשורתיים  ההקשרים  בכל  ויעילה  גמישה  בצורה  בשפה  להשתמש  שהיכולת  עולה  המחקר  מן 
מטרה היא תולדה של התפתחות פנימית )רכישת שפה טבעית( ושל תיווך סביבתי מטפח )תשומה הורית 

 .(Berman, 2008; Olson, 1994, 2016) )וחינוך לשוני

2.1. רכישת שפה

רכישת שפת ֵאם היא תהליך טבעי המתרחש בכל ילד ובכל שפה, בהינתן הבשלה והתפתחות בתקופת הגיל 
הקריטי )תקופה רגישה( לרכישת שפה — עד גיל ההתבגרות )Pinker, 1994(. תנאי הכרחי בתקופה זו הוא 
תשומה לשונית מרובה ומשמעותית — שמיעת השפה המדוברת מהסביבה. אם שני התנאים מתקיימים, כל 
ילד וילדה יכולים לרכוש כל שפה כשפת אם ואף יותר משפה אחת, אך רמת הידע תלויה במינונים. אולם, 
אין לגזור מדברים אלו שרצוי או אפשרי ללמד ילדים צעירים שפה זרה "כי הם קולטים שפה". זוהי השוואה 
מופרכת, שכן הוראת שפה זרה לילדים אינה עומדת בתנאים לרכישת שפת אם או שפה שנייה, כי התשומה 
הלשונית אינה מספקת ולא תוביל לידע ילידי. הוראת שפה זרה נשענת על הוראה מפורשת, חומר לימוד 
 Mitchell( מתוכנן, מורים מומחים, זמנים ייעודיים, מוטיבציה וכן יכולת ותנאים הולמים ללימוד ולהוראה
Myles, 2004 &(. יש הסכמה גורפת בין המומחים לגבי העובדות היסודיות בתהליך רכישת השפה כשפת 
בכל  מאוד  דומים  האם  בשפת  התקשורת  של  הרכישה  שלבי  למשל,  ילידיים.  ודוברות  דוברים  בקרב  אם 

 .)Slobin, 1985-1995( השפות ובכל התרבויות בעולם
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על פי הגישה מבוססת השימוש להסבר רכישת השפה, ידיעת שפת האם מתהווה במוח הפלסטי בתנאים 
בתהליך  ומתגבשת  מפציעה  זו  יכולת  הסביבה.  מן  פוסקת  ובלתי  משתנה  תשומה  מתוך  הסתברותיים 
התפתחותי ארוך, הנסמך על יכולות קוגניטיביות מולדות וכלליות כמו זיהוי רצפים, איתור דפוסים, ניבוי 
של  תולדה  ומורכבת,  אדפטיבית  דינמית,  מערכת  היא  השפה  השימוש,  מבוססת  הגישה  פי  על  והכללה. 
כן,  אם  לב.  ותשומת  קשב  זיכרון,  משאבי  על  הנשענת  ומתוזמנת,  מכּוונת  משותפת,  תקשורתית  פעילות 
לסביבה וללמידה יש בגישה זו חשיבות קריטית )Ibbotson, 2013(. התפתחות השפה הטבעית היא תהליך 
 Berman, 2005; Nippold, 2016; Ravid &( לחיים  השני  העשור  סוף  עד  לפחות  הנמשך  טווח  ארוך 

 .)Levie, 2010; Ravid & Saban, 2008

2.2. לקראת אוריינות לשונית

לשלושה מנגנונים תפקיד מרכזי בדרך המשולבת אל השפה הדבורה ואל האוריינות הלשונית. האחד הוא 
 .)Kuhl, 2010( מן התשומה הלשונית שבסביבת הילד או התלמיד )data mining( "יכולת "כריית נתונים
תשומת לב לדפוסים שכיחים והפקת הכללות מהם היא יכולת מולדת של כל אדם; ואולם חשיפת ילדים 
וילדות לשפה מרובה, מגוונת ועשירה היא חובתם של ההורים ושל המוסדות החינוכיים, ובלעדיה לא יושג 
שימוש אופטימלי ביכולת מולדת זו )Hart & Risley, 2003(. המנגנון השני מוכר ממדעי הטבע וממדעי 
ונשנים. גם כאן, המנגנון  emergence — התהוותן של קטגוריות מתוך דפוסים חוזרים  המוח, והוא מכונה 
עומד לרשות כל אדם, ואולם התהוותן של קטגוריות לשוניות יציבות, שאפשר להסתמך עליהן בהתבטאות 
של  או  לקות  של  מגבלות  והמחנכים.  ההורים  מצד  ואוריינית  לשונית  בתשומה  תלויה  לשונית,  וביצירה 
מצוקה חברתית עלולות לפגוע בתהליך זה )Hoff, 2013; Newman, Rowe & Ratner, 2016(. המנגנון 
והבוגרות  הבוגרים  בעיני  שיח  כבני  הילדה  או  הילד  תפיסת  הוא  והאוריינות  השפה  רכישת  של  השלישי 
המחנכים אותם, מה שמתבטא בקיום מסגרות התייחסות בין מוען ונמען בעלי כוונות תקשורתיות והרגלי 
אינטראקציה בעלת משמעות )Hamann, Warneken & Tomasello, 2012(. בבית מדובר בשיחה, בדיון, 
בקריאה משותפת של ספרים ובעיסוק במגוון פעילויות אורייניות, אומנותיות ומדעיות. בבית הספר מדובר 

בהשגת שליטה לא רק בשיח הדבור אלא גם, בעיקר, בקריאה ובכתיבה.

באופן  חינוכיות,  במסגרות  והתלמידים  התלמידות  נמצאים  השפה,  מתפתחת  שבהן  השנים  רוב  במהלך 
שהחינוך הלשוני "רוכב" על גבי ההתפתחות הטבעית ביחסים הדדיים )Karmiloff-Smith, 1986(: החינוך 
נוספים  שפה  נדבכי  מספק  בהוראה,  איתו  מתכתב  טבעי,  באופן  הנרכש  הלשוני  בידע  משתמש  הלשוני 
וחוזר חלילה. בבתים אורייניים, ההורים רגישים למהלך ההתפתחותי של  התומכים בהתפתחות הטבעית 
השפה ומתאימים את שפתם לשלב ההתפתחותי של הילד או הילדה. הילדים והילדות שומעים שיח מעשיר 
המותאם ליכולותיהם הלשוניות והקוגניטיביות, שיח הנובע ממקורות תקשורתיים מגוונים. אולם אין הדבר 
נכון לגבי כל הסביבות שבהן גדלים ילדים וילדות בישראל, ובמיוחד סביבות מצוקה כלכלית וחברתית )לוי, 
2012(. כדי להשיג אוריינות לשונית נדרשים תיווך מטפח והוראה מפורשת. זהו תפקידה של מערכת החינוך.
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2.3. חינוך לשוני ואוריינות לשונית

שתי המטרות הכלליות של החינוך הלשוני הן להקנות לתלמידים ולתלמידות חשיבה על השפה ורכישת ידע 
עליה כדיסציפלינה ולקדם את יכולות ההבעה בכתב ובעל פה והבנת הנקרא בקרב התלמידים והתלמידות. 
על  האמונים  ללשון,  והמורות  המורים  של  תפקידם  במסגרת  היא  הלשוני  החינוך  של  הראשונה  המטרה 
הוראת ידע עדכני ומותאם גיל לתלמידים, בנושא מבנה השפה, משמעויותיה ושימושיה. המטרה השנייה 
כוללת  והיא  המלל,  רבי  המקצועות  מורי  ושל  ללשון  והמורות  המורים  של  המשותף  תפקידם  בגדר  היא 
אלו  מטרות  שתי  שונים.  תקשורתיים  להקשרים  במותאם  בעברית  שיח  של  והבנה  הבעה  יכולות  הקניית 
הן אוטונומיות אך כרוכות זו בזו. השגתן הכרחית לכל פעילות אוריינית בכל המקצועות, למשך כל שנות 
ודמוקרטית. בהקשר  מודרנית  ורווחה  עבודה  בחברת  מלא  תפקוד  לשם   — ובהמשך  הספר,  בבית  הלימוד 
הישראלי, מדובר בקידום יכולות הבעה והבנה בשתי השפות הרשמיות של המדינה — העברית הישראלית 

והערבית הפלסטינית המדוברת בישראל. 

שתי השפות מציבות אתגרים שונים לתלמידים ולתלמידות. העברית הישראלית היא שפה חדשה בת מאה 
שנים, ובה בעת היא שפה בת אלפי שנים, המשלבת "עבריות" מתקופות היסטוריות שונות עד להחייאת 
שונים  בדיאלקטים  מתאפיינת  בישראל  המדוברת  הערבית   .)1980 )רבין,  ה-20  המאה  בראשית  העברית 
רכישת   .)Saiegh-Haddad &  Henkin-Roitfarb, 2014( בארץ  שונים  גאוגרפיים  באזורים  המדוברים 
האוריינות הלשונית בעברית מוגדרת כהיכרות פעילה עם השפה העברית על כל גווניה: באֹוְפנּות הדבורה 
והכתובה, בעברית החדשה על משלביה וסוגותיה, בהקשרים תקשורתיים שונים, בשימושים דיסציפלינריים 
שונים וגם בתקופות היסטוריות בעברית טרם החייאתה, כמו לשון התנ"ך והתלמוד ולשון המקורות היהודיים 
לאורך הדורות. רכישת האוריינות הלשונית בערבית כרוכה בהתגברות על האתגר הגדול שמציבה הדיגלוסיה, 
כלומר הפער שבין הדיבור הטבעי בדיאלקט בערבית והלימוד בבית הספר של הערבית הסטנדרטית הכתובה 
)Saiegh-Haddad & Spolsky, 2014(. חינוך לשוני ואוריינות לשונית כפי שנדונו בחלק זה הם תפקידיה 

של מערכת החינוך. 

2.4. השפה כדיסציפלינה

 .(Ravid, 2003( החינוך הלשוני נתרם מן הידע שהילדים והילדות מביאים עימם בהתפתחות השפה הטבעית
והאוריינות  השפה  על התפתחות  הספר  בבית  העיסוק הלשוני  של  להשפעתו  רבות  ראיות  גם  יש  ואולם, 
זו הוא מעבר משימוש בשפה לחשיבה  (Levin, Ravid & Rappaport, 2001). היבט אחד של השפעה 
במטא־לשון  עצמנו.  שלנו  החשיבה  תהליכי  על  מטא־קוגניטיבית  חשיבה  של  סוג  שהיא  מטא־לשונית, 
מעורבת חשיבה על השפה עצמה כעל אובייקט מחקר, ממש כפי שאנחנו לומדים לחקור את כל היבטי 
העולם החיצוני והפנימי שבו אנו חיים. חשיבה אנליטית ויצירתית על השפה ועל רכיביה דורשת תפיסה של 
מערכות וקטגוריות לשוניות וכן פריטים המתפקדים בתוָכן. כמו כן היא כוללת חשיבה על מטרות התקשורת 
והשפה ועל דרכי השגתן, על קשרים סיבתיים בין תופעות לשוניות ועל דרכים לפתרון בעיות. עיסוק בשפה 
בכלל — דבורה וכתובה — מקדם חשיבה מטא־לשונית. כשהשפה נעשית אובייקט למחקר, מתחילים לדבר 
עליה כעל תחום הנפרד מאיתנו, הדוברים, כלומר תחום אוטונומי שיש לו חוקיות משלו ועולם תכנים משלו 
)Ravid & Hora, 2009). העיסוק בשפה הכתובה מעודד במיוחד חשיבה כזאת, מאחר שהטקסט הכתוב 
הוא יציב, והוא ניתן להכלה ולשינוי, לעריכה ולשכתוב, וכן לבחירה של מילים, ביטויים ומבנים ההולמים 
את ההקשר (Ravid & Chen-Djemal, 2015). השפה הכתובה, שבה מובחנים סימני ניקוד ואותיות, סימני 
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פיסוק ומילים, עוזרת לנו לחשוב על השפה בכלל. ילדות וילדים בכל גיל חושבים על השפה אבל בדרכים 
שונות: ככל שעולה הגיל ורמת האוריינות, מדברים על השפה בצורה מפורשת יותר, מפגינים יותר ידע על 
זהו   .)Karmiloff-Smith, 1992( יותר  ונגיש  מאורגן  נעשה  והידע  אותה,  המרכיבות  הלשוניות  המערכות 
העיסוק העיקרי בהוראת השפה הראשונה — העברית והערבית — כלשונות ֵאם. מחד גיסא, החינוך הלשוני 
זוהי הדיסציפלינה היחידה שהשפה היא  גיסא,  והלימוד; מאידך  כל תחומי ההוראה  משתמש בשפה כמו 
תחום ההוראה והלימוד שלה — כלומר, חושבים על השפה באמצעות השפה. מחקרים רבים על התפתחות 
כישורי השפה בשנות בית הספר מספקים עדויות להשפעתו של החינוך הלשוני על האוריינות הלשונית 

.)Berman, 2008; Ravid & Levie, 2010; Schiff, Ravid & Levy-Shimon, 2011 ,לדוגמה(

מטרתה של הוראת שפת האם לדובריה הילידיים היא הכרה פורמלית של השפה כתחום דעת וכן הוראה 
הלמידה  תחום  את  ומנגישה  לשוניים  במונחים  משתמשת  היא  השפה.  של  שונים  היבטים  של  מפורשת 
הזה לתלמידים ולתלמידות בגילים שונים. על מערכת החינוך להכיר בכך שהשפה היא תחום דעת מופשט 
כל  כמו  ממש  דעת  תחום  זהו  ובכתב.  פה  בעל  לתקשר  לנו  מאפשר  שהוא  משום  לאדם,  ביותר  הרלוונטי 
תחומי הדעת האחרים, ולא יעלה על הדעת שלא ללמד וללמוד אותו, ממש כפי שלומדים היסטוריה, ספרות, 
מתמטיקה, פיזיקה או גאוגרפיה. התלמידים והתלמידות זכאים לחלוק איתנו, החוקרים והמורים, את ה- 
"state of the art"באשר לידע הבלשני הקיים על השפה. הוראת העברית במאה ה-21 כוללת שאלות כמו: 
מהי השפה? מה הם רכיביה? ְלָמה הם משמשים? איך הם משרתים את התקשורת האנושית? איך נלמדת 
השפה בקרב ילדים וילדות ובקרב בוגרים ובוגרות? איך היא משתנה? מה היא העברית או הערבית שבפינו? 
כיצד הגיעה כל אחת מהן להיות מה שהן עכשיו? מהם רכיביה הייחודיים? אף שכולנו יודעים לדבר וכולנו 
משתמשים בשפה ככלי זמין בכל עת, איננו בעלי ידע שיטתי ומסודר על השפה, על רכיביה ועל המטרות 
כדי שנכיר את המנגנון המופלא הזה  בית הספר,  הזה צריך ללמד לאורך שנות  הידע  שהיא משרתת. את 

שעומד לרשותנו — במיוחד מן הזווית של שפות האם במדינת ישראל.

כדי שהלימוד יהיה יעיל ומועיל, תוכניות הלימוד צריכות להיות מושתתות על עיקרון "הכלים השלובים" של 
התפתחות השפה הטבעית והאוריינות הלשונית. כלומר, ידע שנרכש במחקרים רבים בנושא סדר הרכישה 
של מבנים לשוניים, אוצר המילים ויכולות השיח בעברית ובערבית צריך לעמוד לרשות המורים והמורות 
הקוגניטיבית  ההתפתחות  את  בחשבון  לקחת  התוכניות  על  התוכניות.  של  והכותבות  הכותבים  ולרשות 
לגיל  מותאמים  יהיו  והמטלות  ההוראה  שההסברים,  כדי  והתלמידות,  התלמידים  של  והרגשית־חברתית 
חלק  אינם  שכבר  אורייניים  ומבנים  מילים  הכרת  ואולם,  שלהם.  העניין  ולתחומי  והתלמידות  התלמידים 
מהתפתחות השפה הטבעית צריכה להיות גם היא מטרה בחינוך הלשוני. העברית החדשה שבפינו, המשתנה 
יסודות עתיקים רבים שיש לנו אינטרס תרבותי לשמר, גם אם אינם חלק מלשון ימינו.  במהירות, מכילה 

בערבית הכתובה מילים רבות ומבנים תחביריים השונים מאוד מאלו שבשפה הדבורה.

2.5. הבנת טקסטים והפקתם

אם המטרה הראשונה של החינוך הלשוני היא הכרה פורמלית של השפה כתחום דעת )כמצוין לעיל( הרי 
שמטרתו השנייה והחשובה לא פחות היא להגיע לרמות גבוהות ואיכותיות של קריאה וכתיבה, של הבנת 
הנקרא והנשמע וכן של יכולת ההתבטאות בכתב ובעל פה.7 אנו חיים בעולם רווי מידע, המתחדש וגדל בקצב 

בדומה למטרות Language Arts בשפות ובתרבויות אחרות.  7
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אדיר. הדרך העיקרית שבה ניתן לקלוט מידע, לעבד אותו ולשמר אותו בזיכרון היא על ידי קריאה וכתיבה 
על גבי נייר ועל גבי צג המחשב. יתרה מזו, דרך המלך להפיק מידע מן הטקסט ולקשר אותו עם טקסטים 
אחרים — כלומר, להבין אותו — היא דרך הקריאה והכתיבה. הקריאה והכתיבה הן שתי מיומנויות תשתית 
בכל דיסציפלינה מדעית ורוחנית, והן דרך המלך אל המיומנויות הדיגיטליות. אין דרך להתמודד על מקום 
בעולם המודרני, שבו הידע והמידע הם המטבע העובר לסוחר, ללא תפקוד אורייני ראוי בשפת האם, הכרוך 
ברמה גבוהה של כתיבה וקריאה בסוגות שונות )Crossley et al., 2011; PISA, 2015(. כדי להגיע לתפקוד 
גבוה בהבעה בכתב ובהבנת הנקרא יש להתחיל במלאכה בגיל צעיר: על הילדים והילדות לעסוק בקריאת 
זה, כמו באחרים, אין קיצורי דרך. אין דרך להגיע לרמות גבוהות של כתיבה  טקסטים ובכתיבתם. בנושא 
וקריאה ללא כתיבה וקריאה מרובות, המתייחסות לטקסט כאל מקור מידע והנאה ולא כאל מבחן פסיכומטרי. 
במקביל לעבודה הנדרשת מן התלמידים, על המורים והמורות לעסוק בטקסטים שהילדים צריכים לקרוא 
— לקרוא אותם בעצמם, להתייחס לסוגות שלהם, להבין את מהותן של השאלות הנשאלות ולעמוד על טיבו 
של אוצר המילים המופיע בטקסט. השיח הכתוב מארח אוצר מילים ייחודי שאינו אופייני לשפה הדבורה, 
שפה  מוכרות,  למילים  חדשות  משמעויות  מזמן  גם  הוא  ממנו,  ללמוד  שאפשר  חדשות  מילים  על  ונוסף 
ציורית ומופשטת המקדמת חשיבה על השפה ומידע רב ומגוון שנלמד "על הדרך", תוך כדי קריאת הטקסט 
)Perfetti, Landi & Oakhill, 2005; Ravid, 2004(. על פי המחקר החינוכי, טיפוח השיח הכתוב אינו יכול 
 Writing across the-כ הידועים  והמורות ללשון. תחומי הדעת  להישאר רק תחת אחריותם של המורים 
curriculum, Writing in the disciplines, Writing-to-learn תופסים את האוריינות כאחריותם של כל 

.)Ochsner, & Fowler, 2004( המורים והמורות, ובמיוחד מורי המקצועות רבי המלל

גם לטיפוח השפה הדבורה יש מקום רב בתוכניות הלימודים. אומנם רכישת השפה מתפתחת באופן טבעי, 
אבל בבית הספר אנו מבקשים לרתום את השפה הדבורה כדי להוביל את עגלת החשיבה והלימוד — כלומר, 
כדי לתת לתלמידים כלים נוספים לחשיבה על חומר הלימוד, לארגונו ולהפנמתו. לכן, השפה הדבורה, כמו 
שיפור ההבעה בכתב, שייכת לכל המורים והמורות ולא בהכרח רק למורים ולמורות ללשון )שורצולד, -1995

1994(. תוכנית הלימודים צריכה להתמקד בדרכי ההתבטאות, בדיון ובהבעת הרעיונות בשיח רב־משתתפים. 
יש לטפח הרגלים של דיבור לפי תור, יוזמה להצגת רעיון חדש ופיתוחו בשיח, דיאלוג ורב־לוג בין המשתתפים, 

שאילת שאלות ורגולציה של תגובות מסודרות ומושכלות לאמירות של בני השיח המשתתפים.  

2.6. שפה ואוריינות — סיכום והמלצות

מטרתנו להביא לכך שרכישת השפה הטבעית והתפתחות האוריינות הלשונית ילכו יד ביד. אם אכן מטרתנו 
תושג, בוגרי ובוגרות מערכת החינוך יהיו אורייניים מבחינה לשונית: בעלי שליטה אוטומטית בשפה אך גם 
מכירים את גווניה השונים; משלבים בין האֹופנּות הדבורה לכתובה ובעלי יכולת לגייס משאבי שפה הולמים 
להתנהלות יום־יומית ולהבעת רעיונות מורכבים. הדרך לאוריינות הלשונית כרוכה בכריית נתונים מן השפה, 
ולכן יש חשיבות קריטית לכמות התשומה הכתובה )והדבורה( ולדרך שבה הן מוגשות לתלמידים ולתלמידות 
בהקשרים משמעותיים מגוונים. אין הצלחה בכתיבה ובקריאה ללא כתיבה וקריאה, שכן לא ייתכנו קיצורי 

דרך בהשתלטות על מערכת מורכבת כל כך הדורשת יצירה והנגשה של משאבי שפה. 

או  עברית  ואוריינות  אם  שפת  של  ועשירה  שיטתית  ברורה,  סדורה,  תשתית  להניח  החינוך  מערכת  על 
הנאה  לשם   — וקישור  הדהוד  הרחבה,  חזרה,  כגון  תקשורתיים  בהקשרים  אותה  ולפתח  ולהמשיך  ערבית, 
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אינטלקטואלית וחברתית. תשתית זו תשמש את התלמידים בלמידה מוצלחת ויעילה של שפות זרות, כדי 
לתפקד בעולם הגלובלי. 

כחלק מפיתוח השפה בהקשרים מגוונים יש להתייחס לשפת האם כאל תשתית ידע בסיסית וללמדה כתחום 
רוחבי בכל תחומי הלימוד. דוגמה לכך יכולה להיות התייחסות של המורים והמורות לאוצר המילים, לדרכי 
ההתבטאות ולקישור התכנים בטקסט במסגרת דירוגי המבחנים. בשיעורים כמו היסטוריה או ספרות קיימת 
הזדמנות להעמיק את הבנתם של התלמידים והתלמידות את הטקסט הכתוב בעזרת הידע הלשוני. בשיעורי 
סוגות  בין  ההבדל  ואת  ימינו  ללשון  בהשוואה  התחביריים  והמבנים  המילים  משמעות  את  לבחון   — תנ"ך 

טקסט כמו סיפור או שירה.  

הכלים  עיקרון  על  מושתתות  להיות  אמורות  הבגרות  לבחינות  ועד  הגן  למן  בשפה  הלימודים  תוכניות 
השלובים — התפתחות לשונית וקוגניטיבית של התלמידים והתלמידות והגשה מקבילה של חומרי הלימוד. 
עליהן לקחת בחשבון את היכולות של הילדים והילדות בכל גיל, להכיר את המסלול ההתפתחותי של רכישת 
נושאי הלימוד. על מובילי המערכת להכיר בכך שהוראת  ומושכלת את  ולבחור בצורה קוהרנטית  השפה 
לשון הֵאם היא תחום מרכזי, החשוב לנושאי הלימוד האחרים. על המורים והמורות להרחיב את ידיעותיהם 
ולהגיע להיכרות מעמיקה עם מדע השפה בכלל ועם השפה העברית או הערבית בפרט. עליהם להכיר בכך 
שילדים וילדות עוברים שינויים התפתחותיים במקביל לשינויים גדולים בסביבה הלשונית שלהם, להבין את 
העקרונות של למידת שפה ורכישת אוריינות, ליישם אותם בהוראה ובהערכה ולקחת בחשבון את השונות 

הרבה שבין ילדים. על כן ממליצה הוועדה לפעול בדרכים הבאות: 

על מובילי המערכת להכיר בכך שהוראת לשון הֵאם היא תחום מרכזי, החשוב לנושאי הלימוד האחרים.  	
לכן ולנוכח הממצאים המוצגים בפרק זה ממליצה הוועדה על שילוב החינוך הלשוני והנחלת האוריינות 

הלשונית כתחום רוחב במערכת וזאת בנוסף, ולא כתחליף, לחינוך הלשוני הקיים. 

כדי לאפשר שילוב קוהרנטי ומותאם לגיל התלמידים והתלמידות של שפת האם והאוריינות הלשונית  	
בתחומי הלימוד השונים יש להקים במזכירות הפדגוגית גוף מומחים לתכנון מפורט של תחום הרוחב 

ולדרכי השתלבותו והטמעתו בתוכניות הלימודים השונות. 

על ראשי המערכת האמונים על החינוך הלשוני לשים להם למטרה להביא את כלל ילדי ישראל, מן  	
הפריפריה כמו מן המרכז, דוברי שפת אם בלבד או דוברי שפות אחדות, ילידי הארץ, עולים ומהגרים 

לרמה גבוהה, יעילה ועשירה של אוריינות לשונית.

יש לתכנן ולהטמיע את קידום הנושא של שפת האם והאוריינות הלשונית בהכשרת המורים ובתוכניות  	
הפיתוח המקצועי. לשם כך יש להגדיר מהו הידע שמורים ומורות זקוקים לו כדי לקדם את שפת האם 
והאוריינות הלשונית בתחום הדעת שלהם וברמת גיל מסוימת ולפתח חומרי לימוד והדרכה מתאימים 

למורים ולפרחי הוראה.
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3. תחום רוחב — חינוך אזרחי־דמוקרטי ברוח ערכי מגילת העצמאות 
וברוח חוק החינוך הממלכתי

דמוקרטיות  של  צמיחתן  לנוכח  בעיקר  האחרונים,  בעשורים  במחקר  בהרחבה  נדון  אזרחי  חינוך  המושג 
פערים חברתיים  הגירה,  גלובליזציה,  של  בעידן  ותיקות  בדמוקרטיות  שינויים שהתרחשו  ולנוכח  חדשות 
ושינויים בתפיסת מדינות הלאום )Cogan et. al., 2002(. על רקע תמורות אלו עסוקים מקבלי החלטות, 
הוגים ומחנכים ברחבי העולם הדמוקרטי כבר כמה עשורים בניסיונות להגדיר את מטרות החינוך האזרחי־
דמוקרטי ואת דרכי מימושו הרצויות בהקשרים חברתיים־פוליטיים שונים. כך למשל נכתבו מסמכי מדיניות 
 Crick Report, see: Qualifications and Curriculum Authority,( ציבוריים מקיפים בנושא זה באנגליה
 )Council of Europe, 2016( )NCSS, 1994; Gould et. al., 2011(, באיחוד האירופי  1998(, בארה"ב 
ואף בישראל )דוח קרמניצר, 1996(. בבסיס כלל הפרסומים הללו עומדת ההבנה כי החינוך האזרחי־דמוקרטי 
הוא אחד מתפקידיה המרכזיים של מערכת חינוך ציבורית, ולפיכך זהו אחד מיעדיה החשובים של תוכנית 

הלימודים ויש למצוא דרכים מעשיות ויעילות ליישמו. 

כיום ישנה הסכמה רחבה בין החוקרים וקובעי המדיניות בעולם כי ייעודו של חינוך אזרחי במשטר דמוקרטי 
הוא לקדם את ערכי היסוד המשותפים של בני החברה )האזרחים( ושל המשטר )הקהילה המדינית(. במדינות 
דמוקרטיות מתבלט הצורך לחנך את האזרחים והאזרחיות להבנה שאינם "נתינים" של משטר רודני, אלא 
ועוד.  תרבותיות  דתיות,  חברתיות,  פוליטיות,   — מורכבויות  ומרובת  מודרנית  דמוקרטית  במדינה  אזרחים 
משום כך עליהם לדעת כיצד להתמודד עם מורכבויות אלו בחייהם (Galston, 1991). על כן מערכות החינוך 
במדינות דמוקרטיות עוסקות בכינונו של חינוך אזרחי־דמוקרטי. כלומר, בחינוכו של דור צעיר של אנשים 
ונשים שיהפכו לאזרחי המדינה הדמוקרטית ויבטיחו בתפיסותיהם ובהתנהגותם את המשך קיומה של צורת 
משטר זו. בתוך כך עליהם לנהוג לפי ערכי הדמוקרטיה במרחב הציבורי וביחסיהם עם אזרחים אחרים ועם 
קהילות שונות במדינה. החינוך האזרחי נתפס ככזה שמעודד ומוביל תהליכים של סוציאליזציה פוליטית 
סובלנות  החוק,  שלטון  האדם,  זכויות  כיבוד  ומעורבות,  השתתפות  כגון  דמוקרטיים,  ערכים  של  והפנמה 
החינוך  ובחוק  העצמאות  במגילת  אלו  ערכים  מפורטים  הישראלי  בהקשר  והביקורת.  המחשבה  וחירות 
הממלכתי )2000(. כך, בסעיף 2)א))2( של חוק החינוך הממלכתי נקבע כי על החינוך "להנחיל את העקרונות 
שבהכרזה על הקמת מדינת ישראל ואת ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ולפתח יחס 
של כבוד לזכויות האדם, לחירויות היסוד, לערכים דמוקרטיים, לשמירת החוק, לתרבותו ולהשקפותיו של 

הזולת, וכן לחנך לחתירה לשלום ולסובלנות ביחסים בין בני האדם ובין העמים".  

מבחינה מעשית מתורגם החינוך האזרחי־דמוקרטי לשלושה ממדים מרכזיים:

חינוך אזרחים ואזרחיות להיות שומרי חוק, בעלי תחושת שייכות ומחויבות לחברה, למדינה ולכללי   .1
המשחק הדמוקרטיים;

חינוך אזרחים ואזרחיות לביקורת וליכולת לנהל שיח פוליטי;  .2

.)Westheimer & Kahne, 2004( חינוך אזרחים ואזרחיות למעורבות, לשותפות ולאקטיביזם  .3

יש הרואים סתירה או מתח בין חלק מהממדים, ויש הרואים ביניהם הלימה והמשכיות. ככלל ניתן לציין כי 
ברוב מערכות החינוך במדינות דמוקרטיות, בכל בית ספר ולעיתים אף אצל כל מורה באות לידי ביטוי בצורה 

זו או אחרת כל המטרות, אך המינונים והדגשים משתנים. 
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הממדים  שלושת  את  המשקפות  מטרות  בתוכו  כולל  הממלכתי  החינוך  בחוק  המטרות  סעיף  בישראל, 
השתתפות  וכן  ודליברציה(  דעת  שיקול  והפעלת  ביקורתיות  ושייכות,  )מחויבות  לעיל  שהוצגו  המרכזיים 
ואקטיביזם. סעיף 2)א()1( קובע שעל מערכת החינוך "לחנך אדם להיות אוהב אדם, אוהב עמו ואוהב ארצו, 
אזרח נאמן למדינת ישראל, המכבד את הוריו ואת משפחתו, את מורשתו, את זהותו התרבותית ואת לשונו", 
ובכך מדגיש את השייכות. סעיף 2)א()7( מבליט את הפעלת שיקול הדעת, ומצהיר שעל החינוך "לחזק את 
2)א()9( דן בהשתתפות אזרחית וקובע שעל החינוך "לטפח מעורבות בחיי  כוח השיפוט והביקורת". סעיף 
שלושת  בין  לשלב  לנכון  ראה  הישראלי  שהמחוקק  להסיק  ניתן  החוק  של  מבחינה  הישראלית".  החברה 

הממדים ולא להכריע ביניהם.     

בישראל, כמו בכל המדינות הדמוקרטיות, קיים מתח מתמיד בין ערכים אוניברסליים )הומניסטיים( לבין 
חותרת  אחרת,  דמוקרטית  מדינה  כל  כמו  ישראל,  גם  ותרבותיים(.  דתיים  )לאומיים,  פרטיקולריים  ערכים 
למציאה של נקודת האיזון המתאימה, המשקפת את ההקשר החברתי־פוליטי המסוים שלה. מטרות חוק 
החינוך הממלכתי בישראל, המפנות גם לערכיה של מגילת העצמאות, משקפות את המאמץ לאיתור נקודת 

האיזון המתאימה בהקשר הישראלי, אך בפועל מדובר במשימה מורכבת.

זהּות  קבוצות  בין  ופוליטיים  אידיאולוגיים  מאבקים  ושל  פוליטי  קיטוב  של  בעידן  נמצאות  רבות  מדינות 
שֹונֹות ובין השקפות עולם שונות, וכך גם בישראל )McAvoy & Hess, 2013(. האתגר העכשווי בישראל 
גדול במיוחד היות והתרבות הפוליטית נתונה במשבר )גל־נור ובלאנדר, 2013; נווה, 2014(. הסיבה למשבר היא 
קיומם של כמה מאפיינים בולטים, הקשורים לסוגיית החינוך האזרחי־פוליטי: עובדת היותה מדינת לאום 
ילידי גדול וחוסר ההסכמה מתמשך ביניהם באשר לאופייה  דמוקרטית, שיש בה רוב הגמוני לצד מיעוט 
או שני  דור ראשון  ניכר מאזרחיה הם  יחסית, שחלק  הרצוי של המדינה; היותה חברה דמוקרטית צעירה 
שהגיעו אליה ממדינות לא דמוקרטיות; העובדה שהמערכת הפוליטית והמערכת החברתית שלה מאופיינות 
בשסעים אידיאולוגיים, דתיים, חברתיים־כלכליים ואתנו־לאומיים עמוקים; תופעות מתרחבות של אפתיה, 
ניכור וחוסר אונים כלפי המערכת הפוליטית. לכך מצטרפת העובדה שמערכת החינוך הציבורית בישראל 
מּוַנַעת על ידי זרמים זהּותיים אידיאולוגיים, והדבר מקשה עוד יותר על יצירת שפה אזרחית משותפת ובסיס 

ערכי משותף היוצרים מחויבות ל"כללי משחק" דמוקרטיים מוסכמים.

לפיכך גורסת הוועדה שתפקידו של חינוך אזרחי־דמוקרטי אינו מתמצה בחינוך הצעירים לתפקוד במסגרת 
כללי המשטר הדמוקרטי; אלא עליו לטעת בהם תפיסות חיובית כלפי העולם הפוליטי וכלפי הגיוון החברתי 
עשוי  אשר  אזרחי־דמוקרטי,  בחינוך  לעיסוק  רבה  חשיבות  יש  שלנו  בעידן  סביבם.  הקיים  והאידיאולוגי 
להביא למציאת שפה אזרחית משותפת )אבנון, 2006(, ולכל הפחות להקנות לבני הקבוצות השונות יכולת 
לקיים שיח על סוגיות שנויות במחלוקת ולקיים מסגרת מדינית משותפת ולא אלימה. לתפיסתנו, החינוך 
האמון  ולהחזרת  במדינה  השסועה  הפוליטית  התרבות  לשיקום  אמצעי  לשמש  יכול  האזרחי־דמוקרטי 
כן, הוא עשוי לסייע להחזיר את הפוליטיקה למעמדה כתחום ציבורי ראוי  יתר על  במוסדות הפוליטיים. 

וחשוב, המארגן את חיי הכלל, מגביל את השימוש באלימות ומחליפּה באומנות המשא ומתן והפשרה. 

ומרכיבים  וחשיבות המטרות שהוצגו לעיל, הוועדה ממליצה על הכנסת מאפיינים  גודל האתגרים  לנוכח 
של חינוך אזרחי־דמוקרטי, המסתמך על ערכי מגילת העצמאות ועל רוח חוק החינוך הממלכתי, לאורכה 

ולרוחבה של תוכנית הלימודים הרשמית.  

חינוך אזרחי יכול להתרחש במגוון זירות: חלקן בתוך בתי הספר, כמו חינוך פורמלי, וחלקן מחוצה לו כמו 
מסגרות חינוך בלתי פורמליות, תנועות נוער, משפחה וקהילה )Print, 2009, 2012(. תהליכים בית ספריים 
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 .)2013 2013; כהן,  )schooling( כוללים כמה מעגלים, שיכול להתקיים בהם חינוך אזרחי־דמוקרטי )וורמן, 
ראשית, מקצוע האזרחות )Citizenship/Civic Studies( יכול להילמד כתחום דעת נפרד, כפי שקורה כיום 
היסטוריה,  כגון  דומות,  בסוגיות  העוסקים  לימוד  אזרחות במסגרת מקצועות  ללמד  ניתן  בישראל. שנית, 
ספרות, גאוגרפיה, לימודי דת ותרבות, שפות ואומנויות. ניתן בקלות יחסית לחבר את התחומים הללו לחינוך 
לאזרחות. הוראת היסטוריה, לדוגמה, שזורה ברעיונות שיש להם תפקיד מפתח בפיתוח אזרחות דמוקרטית. 
כך למשל, ניתן לנצל את הלימוד על עליית הנאציזם בגרמניה לדיון מקיף על ערכי היסוד של הדמוקרטיה 
ושבריריותה. בשיעורי הספרות ניתן לבחון כיצד טקסטים שונים מייצגים ערכים חברתיים ואזרחיים שונים, 
ולדון בייצוג הספרותי של ערכים כאלו. בשיעורי תרבות ומורשת ניתן לבחון את היחס של טקסטים קאנוניים 
לזכויות האדם והאזרח, וכן לבחון את התפתחות המחשבה המדינית מהתפיסה העתיקה שבה המלך היה 
הריבון ועד לימינו אנו. כמו כן יכול החינוך לאזרחות להיעשות באמצעות פעילויות חינוכיות מחוץ לתוכנית 
הלימודים הקיימת, כגון טקסים, טיולים, מועצת תלמידים, מפגשים וסדנאות. מאז קום המדינה משתמשת 

מערכת החינוך בפעילויות כגון אלו לחיזוק היבטים שונים של החינוך האזרחי. 

בהקשר זה חשוב לציין כי האקלים הבית ספרי והאקלים הכיתתי הם גורמים נוספים, סמויים בדרך כלל 
(Hidden Curriculum), אשר משפיעים באופן מובהק על התרבות הפוליטית שלאורה מתחנכים התלמידים 
והתלמידות  התלמידים  בקרב  אזרחי  חינוך  של  תפיסות  פיתוח  על  גם  משפיעים  הם  לפיכך  והתלמידות. 
)Hahn, 1998; Ichilov, Salomon & Inbar, 2005(. לדוגמה, בכיתה שבה תלמידים ותלמידות מכבדים 
ולהיפתח לדרכי  לזה, לומדים לקבל אחריות, להביע את דעתם, להכיר בטעויות  זה  זה ומקשיבים  זה את 
חשיבה אחרות — בכיתה כזו נלמד שיעור חשוב באזרחות דמוקרטית, גם אם החומר הנלמד בה אינו עוסק 
את  המעצבים  רבים  גורמים  משתתפים  החינוכי  בתהליך  למתמטיקה.  לדוגמה,  וקשור,  באזרחות  ישירות 
התפיסה האזרחית, ובהם מגוון הזהויות של התלמידים והתלמידות ושל המורים והמורות במרחב הציבורי 
ודרכי ביטוין, דרכי הטיפול בבעיות משמעת ואלימות, אופי היחסים בין מורים ומורות לתלמידים ותלמידות, 

היררכיה וביטוייה וכן דרכי קבלת החלטות. 

בישראל נלמד נושא האזרחות בעיקר כתחום דעת נפרד בעל תוכנית לימודים מסודרת, אך לא בכל העולם 
נכללת  שאזרחות  החברה,  מדעי  של  מקצועות  אשכול  הוראת  של  בדרך  בחרו  מהמדינות  חלק  הדבר.  כך 
בתוכו; במקומות אחרים החינוך לאזרחות מתבצע במסגרות חצי פורמליות או חוץ־דיסציפלינריות. הסיבות 
לבחירה בשיטות אלו מרובות: החל מתפיסה חינוכית הוליסטית שאינה רוצה ליצור הפרדות דיסציפלינריות 
חדות, דרך מצבים של היעדר הסכמה על מהותו של חינוך לאזרחות והטמעתו בתחומים אחרים, ועד אילוצים 
ארגוניים ופרופסיונליים. דוגמה בולטת לשילוב אזרחות בתוכנית הלימודים היא מערכת החינוך באנגליה, 
שם נקבע בדוח קריק )Crick Report, see: Qualifications and Curriculum Authority, 1998( כי יש 
לשלב את החינוך האזרחי כחלק אינהרנטי של התוכנית הבית ספרית, אך הותיר בידי בתי הספר הבחירה אם 
לעשות זאת באמצעות יצירת מקצוע חדש במערכת השעות, באמצעות שילוב התכנים באשכול מקצועות 
קריק  דוח  יישום  על  מחקרים  לכך.  ייחודיות  פעילויות  או  ללמידה  מרוכזים  ימים  הקדשת  באמצעות  או 
באנגליה העלו כי בעקבות שילוב החינוך האזרחי באופן הוליסטי חל שיפור בתפיסות וביכולות האזרחיות 

.)Whiteley, 2012; Keating & Janmaat, 2015( של התלמידים

גם לשיטה הנהוגה בישראל )הוראת החינוך האזרחי־דמוקרטי כתחום דעת נפרד( וגם לזו שנוסתה באנגליה 
)הוראת התחום לרוחב תוכנית הלימודים( יש מגבלות. באנגליה נתקל היישום הרוחבי של התחום בקשיים 
במגוון  לשלבו  יכלו  אלא  דיסציפלינרי,  מקצוע  ליצור  חויבו  לא  הספר  שבתי  העובדה  בשל  דווקא  רבים, 
דרכים. שילוב זה התגלה כבעייתי בבתי ספר שבהם לא היו מומחים לתחום הדעת, וכן במקרים שהלימוד 
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נעשה בהם בשילוב תחומי דעת אחרים, ולמורים ולמורות שלימדו אותם לא הייתה תשתית ידע מספיקה 
הידע,  את  להפנים  כדי  דעת  כתחום  אזרחות  בהוראת  להסתפק  ניתן  לא  כי  היום  מתבהר  מנגד  באזרחות. 
המיומנויות והערכים האזרחיים־דמוקרטיים כאורח חיים. במקום זאת יש לעסוק באזרחות לרוחב תוכנית 
העוסק  מחקר  המסכם  בדוח  למעשה,  הספר.  בבית  שונים  וערכיים  חינוכיים  ובהקשרים  כולה  הלימודים 
בחינוך לאזרחות באנגליה בשנים Keating et. Al., 2010( 2010- 2001( נמצא שהיעדים הושגו בצורה טובה 
יותר בקרב תלמידים ותלמידות אשר: א. למדו אזרחות כמקצוע בית ספרי נפרד; ב. נבחנו בנושא בבחינות 
חיצוניות; ג. למדו אצל מורים ומורות שהוכשרו לנושא והם בעלי מומחיות לכך; ד. חינוך אזרחי ליווה אותם 

כחלק מחוויית לימודים מתמשכת )במעגלים שונים(. 

וזאת  במערכת,  רוחב  כתחום  האזרחי־דמוקרטי  החינוך  שילוב  על  הוועדה  ממליצה  אלו  ממצאים  לנוכח 
בנוסף, ולא כתחליף, לחינוך לאזרחות שקיים כבר היום. אף כי מדובר בתחום רוחב, אין החינוך לאזרחות 
מתמצה רק בלימוד של תכנים מסוימים או בשילוב מקצועות; במקום זאת עליו להתבטא ככל האפשר גם 
בפרקטיקות הלימודיות ובאווירה החינוכית שתומכות במטרותיו, משום שלאלו, כפי שנאמר לעיל, תפקיד 

חשוב בחינוך האזרחי־דמוקרטי. 

בהתאם לידע המחקרי שנצבר, המלצתה של הוועדה היא שהחינוך האזרחי־דמוקרטי — הן כתחום דעת, הן 
כתחום רוחב — יקדם צבירת ידע והבנתו )Learning to know(, הקניית מיומנויות )Learning to do( וטיפוח 
 .)Davies et. al., 1999; Kerr, 1999; McCartney, 2017(  )Learning to be(  עמדות,  תפיסות ונטיות

רכיבים אלו כוללים בין היתר:

וכן על ההיסטוריה החוקתית,  ידע בסיסי על מבנה המערכת הפוליטית ועל דרכי התנהלותה  צבירת   .1
הפוליטית והחברתית של המדינה; הכרת מערכות השלטון, דרכי פעולתן ויחסי הגומלין ביניהן; הכרת 

הרעיון הדמוקרטי ודרכי ביטויו השונות במהלך ההיסטוריה ובמקומות שונים בעולם כיום. 

רכישת מיומנויות שיאפשרו ללומדים וללומדות לתפקד בחברה דמוקרטית, כמו היכולת לקרוא ולהבין   .2
טקסטים פוליטיים, להכיר ולתרגל דרכים שונות של פנייה לרשויות, לדעת להציג עמדות ולנמק אותן 
ולרכוש כישורי שכנוע; יכולת לנהל שיח עם אחרים בלתי מסכימים, לקבל החלטות מושכלות, לדעת 
למתוח ביקורת בונה, ומנגד לדעת לקבל ביקורת ולהפיק ממנה לקחים וכן לדעת לפעול בשיתוף פעולה 

עם אחרים.

הרוב  הכרעת  לעקרונות  וכבוד  מחויבות  כמו   ,(dispositions) ונטיות  תפיסות  עמדות,  של  הפנמה   .3
ושלטון החוק; מחויבות לרעיונות הדמוקרטיים של שוויון, חירות, זכויות האדם וכבודו; פיתוח סובלנות 
)המדינה(,  הפוליטית  למסגרת  השתייכות  תחושת  שונות;  זהּות  קבוצות  וכלפי  שונות  עמדות  כלפי 
ובמקרה של מדינות לאום גם תחושת השתייכות או סולידריות עם הקהילה הלאומית )העם(;8 מחויבות 
פוליטית  להשתתפות  מוטיבציה  טיפוח  לקידומם;  ולתרום  עליהם  להשפיע  ורצון  ולציבור  לחברה 

דמוקרטיה  של  לקיומה  נדרשות  אינן  השתייכות  תחושת  או  לאומית  סולידריות  כי  טוענים  הליברלית  הדמוקרטיה  מהוגי  חלק   8
ליברלית, ובמקרה של מדינות מרובות תרבויות אף פועלות בניגוד לרעיונות ליברליים של שוויון ושל הכלה. לדעתם יש להסתפק 
בחינוך לנאמנות משותפת של כלל האזרחים והאזרחיות לעקרונות הליברליים. עמדה זו שנויה במחלוקת, בעיקר בקרב הוגים 
והוגות הבאים מנקודת מבט של דמוקרטיה במדינות לאום או במדינות רב־תרבותיות )ראו: קימליקה, 2005(. בהקשר הישראלי 
האזרחי־ החינוך  ממטרות  כחלק  החברתית  הסולידריות  ועל  למדינה  ההשתייכות  תחושת  על  מצהיר  הממלכתי  החינוך  חוק 

דמוקרטי. עוד הוא קובע כי כל תלמיד במדינה צריך להתחנך כך שיגדל להיות "אוהב אדם, אוהב עמו ואוהב ארצו, אזרח נאמן 
למדינת ישראל, המכבד את הוריו ואת משפחתו, את מורשתו, את זהותו התרבותית ואת לשונו" )חוק חינוך ממלכתי, 2000, סעיף 

  .))1( 2
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ולאקטיביזם אזרחי כדרך להשפעה ומעורבות; פתיחות לחשיבה מחודשת על עמדות אישיות ולחשיבה 
ביקורתית בכלל. יש לציין כי חלק מהמיומנויות הללו, כגון היכולת לקרוא ולהבין טקסטים פוליטיים או 
לחשוב באופן ביקורתי, מתקשרות גם להמלצות הוועדה בנוגע לתחומי הרוחב הנוספים )אוריינות שפה 

ומיומנויות חשיבה(.

3.1. חינוך אזרחי־דמוקרטי — סיכום והמלצות

הוועדה ממליצה להגדיר את החינוך לאזרחות הן כתחום דעת נפרד, הן כתחום רוחב בתוכנית הלימודים.  	
כתחום רוחב יילמד החינוך לאזרחות במסגרת מקצועות אחרים ויעצב את הפרקטיקות החינוכיות ואת 

האווירה החינוכית, כך שבמידת האפשר, יתמכו במטרות החינוך האזרחי־דמוקרטי. 

על החינוך האזרחי־דמוקרטי לחזק את המחויבות למדינה ולשלטון הדמוקרטי, אך במקביל להימנע  	
לפיתוח  במרץ  לפעול  ואף  והתלמידות  התלמידים  של  המחשבתית  בעצמאות  מפגיעה  האפשר  ככל 

הביקורתיות שלהם. 

הוועדה ממליצה שהחינוך לאזרחות דמוקרטית לא יעסוק רק בשיפור התפקוד האזרחי בדמוקרטיה  	
הישראלית אלא גם יפעל ליצירת יחס חיובי כלפי העולם הפוליטי ולגיוון האידיאולוגי בחברה.

תפיסות  עמדות,  של  ולהפנמה  לגיבוש  ולתרום  מיומנויות  לפתח  ידע,  להקנות  לאזרחות  החינוך  על  	
ונטיות כמפורט לעיל.  

4. תחום רוחב — אוריינות דיגיטלית 

מומחים וחוקרים רבים רואים באוריינות דיגיטלית מכלול כישורים חיוני בחברה בת ימינו המבוססת על 
זה יעסוק במקומה של האוריינות הדיגיטלית  )Eshet, 2012; Ferrari, 2013(. חלק  טכנולוגיה דיגיטלית 
בתוכניות הלימודים של המאה ה-21. מסקירת ספרות שנערכה בהזמנת הוועדה עולה כי אין תמימות דעים 
באשר להגדרת המושג "אוריינות דיגיטלית". למעשה מושג זה מורכב ממגוון רחב של מיומנויות, ידע ונטיות 
 Ferrari, ;2019 ,שמוגדרים באופן שונה במסמכי מדיניות ובמסגרות תאורטיות שונים )למשל כפיר-מיטל
נבחן את  זה   Van Dijk & van Deursen, 2014; Eshet-Alkalai, 2004, 2012 ;2013 ,2012(. בחלק 
הוועדה  זה.  הלימודים המוצגת במסמך  בתוכנית  ואת מקומם  דיגיטלית  אוריינות  המרכיבים השונים של 
מחלקת את תחום האוריינות הדיגיטלית לשישה רכיבים: כישורי אוריינות מידע ונתונים, כישורי תקשורת 
ושיתוף פעולה בסביבה דיגיטלית, כישורי יצירה של תכנים דיגיטליים, כישורי אזרחות ואתיקה דיגיטליות, 

כישורי רווחה וביטחון בסביבה דיגיטלית וכישורי פתרון בעיות וקבלת החלטות בסביבה דיגיטלית.

4.1. החשיבות של אוריינות דיגיטלית במאה ה-21

ההתפתחויות המואצות שחלו בטכנולוגיה הדיגיטלית במאה ה-21 הביאו לשינוי מקיף של הדרכים שבהן 
בני האדם עובדים, מבלים את שעות הפנאי שלהם, יוצרים ומפיצים מידע ומתקשרים זה עם זה. בעקבות 
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לבנות  היכולת  דיגיטלית. בשוק העבודה, למשל,  אוריינות  ללא  בעולם  היום  שינויים אלה קשה להסתדר 
כדי  רבים.  בתפקידים  סף  לדרישת  הופכת  החברתית  במדיה  תוכן  ולייצר  במרשתת  מידע  לאתר  מצגת, 
ללמוד בהצלחה, תלמידים ותלמידות במערכת החינוך ובהשכלה הגבוהה צריכים לדעת להשתמש במאגרי 
מידע דיגיטליים, במקורות מידע מקוונים, בכלים לניתוח נתונים ועוד. אזרחות מודעת ואפקטיבית בחברה 
דמוקרטית דורשת כיום יכולות כמו איתור וניתוח של מידע באשר למדיניות הממשלה, זיהוי מידע שקרי 
והתארגנות דרך הרשתות החברתיות כדי להשפיע על התהליך הפוליטי. בני נוער ומבוגרים מבלים כיום חלק 
ומייצרים תכנים בשעות הפנאי שלהם  צורכים  וגם  גדול מחייהם החברתיים ברשתות חברתיות למיניהן, 
באמצעי מדיה דיגיטליים. כל המגמות הללו הביאו לכך שכישורי אוריינות דיגיטלית הם כישורים הכרחיים 
לרווחה האישית והחברתית במאה ה-21, ולכן על מערכת החינוך להבטיח שבוגרי מערכת החינוך ירכשו 

  .)Hobbs, 2010; Leu, Kinzer, Coiro, Castek, & Henry, 2013( כישורים אלו

חשוב לציין שאוריינות דיגיטלית, כפי שעולה מהספרות המחקרית, היא תחום שיש ללמוד אותו ולרכוש 
אותו באופן מודע ותהליכי. קיימת תפיסה שגויה ולפיה בני דור ה-Y ואילך הם "ילידים דיגיטליים" שיונקים 
מן  אולם  ספונטני.  באופן  אותם  רוכשים  היינו  הדיגיטלית,  במדיה  השימוש  כישורי  את  אימם  חלב  עם 
הספרות המחקרית עולה שכישורי אוריינות דיגיטלית רבים אינם נרכשים באופן ספונטני. לדוגמה, תלמידים 
ותלמידות רבים מתקשים לעשות שימוש מושכל וביקורתי במידע שעומד לרשותם, ליצור ולהפיץ מידע 
 Kirschner & van( באופן יעיל ואחראי, לשמור על פרטיותם ולנהל שיח ענייני ומכבד בכלים דיגיטליים
Merriënboer, 2013; Helsper & Eynon, 2010; Porat, Blau, & Barak, 2018(. במובן מסוים אפשר 
לדמות את האוריינות הדיגיטלית לאוריינות הלשונית: כמו האוריינות הלשונית, חלק ממנה נרכש באופן 
של  כישורים  המקנה  חינוך  גם  נדרש  אך  היום־יום,  בחיי  דיגיטליים  כלים  עם  אינטראקציות  מתוך  טבעי 

שימוש מתקדם, מורכב, מודע, וביקורתי באמצעים הדיגיטליים.9 

4.2. מרכיביה של האוריינות הדיגיטלית

אין בנמצא רשימה מוסכמת אחת המפרטת את רכיביה של אוריינות זו; כל חוקר ממשיג בצורה שונה את 
הרכיבים. להלן מתוארים בקיצור ובתמצית כמה רכיבים מרכזיים של אוריינות דיגיטלית המופיעים במסגרות 
 Eshet-Alkalai, 2004, 2012; van Dijk( המושגיות שנסקרו בסקירת הספרות שהזמינה ועדת המומחים
van Deursen, 2014; Ferrari, 2012, 2013 &(. רשימה כללית זו אינה ממצה, וייתכנו גם רשימות אחרות 
של רכיבים, אך היא יכולה להמחיש עד כמה רחבה היריעה של כישורי האוריינות הדיגיטלית ועד כמה הם 

רלוונטיים למגוון המשימות שנדרשות מתלמידים בזמן לימודיהם ולאחריהם.

כישורי אוריינות מידע ונתונים: אוריינות מידע ונתונים כוללת את מכלול הכישורים לשימוש יעיל  	
ועוד(. כישורי אוריינות מידע כוללים  )מידע מילולי, מספרי, חזותי  ואחראי במידע על סוגיו השונים 
את היכולת לזהות אתגרים ובעיות הדורשים מידע ולהגדירם, לאתר את המידע הדרוש, להעריך אותו, 
למזג מידע ממקורות שונים, להציגו ולהפיצו. אוריינות נתונים כוללת את היכולת להבין ולנתח מידע, 
 Leu et al., 2013; Brand-Gruwel et al., 2009;( שונות  בצורות  ולהציגו  משמעות  ממנו  להפיק 
Rouet & Britt, 2011; Rouet & Potocki, 2018(. אוריינות זו חשובה לכל התלמידים והתלמידות 
בישראל משום שהיא הבסיס ללימוד בתחומי הדעת האחרים, ללמידה לאורך החיים וליכולת להתקיים 

על אוריינות לשונית ראו סעיף שתיים בפרק זה.   9
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כבוגרים ובוגרות בחברה האזרחית ובשוק העבודה. אוריינות מידע מתוארת בהרחבה רבה יותר בחלק 
העוסק בשיקולים בשימוש בחומרים דיגיטליים לצורך קידום למידה אוטונומית לאורך החיים )ראו גם 
בפרק שבע של המסמך(. ההיבטים של מיזוג מידע וניתוחו נדונים גם בפרק העוסק במיומנויות חשיבה 

)בסעיף הראשון של פרק זה(.

כישורי תקשורת ושיתוף פעולה בסביבה דיגיטלית: מכלול כישורים זה קשור באפשרות להשתמש  	
אנשים  עם  הפעולה  שיתוף  ואת  האינטראקציה  את  לקדם  כדי  יעילה  בצורה  הדיגיטלית  בטכנולוגיה 
רשתות  כמו  תקשורת  בערוצי  שימוש  בעת  עמיתים  עם  שיתופית  ולמידה  תקשורת  למשל,  אחרים; 
ובתכנים שונים. לשם כך נדרש  חברתיות ושיחות רבות משתתפים או היכולת לשתף אחרים במידע 
ללמוד ולפתח נורמות חברתיות לשימוש בטכנולוגיה הדיגיטלית, כלומר ללמוד מה מקובל לעשות ומה 
לא )NAEP, 2018(. מיומנויות אלו הן חלק חיוני מההכנה לבגרות במאה ה-21 הן משום שמעסיקים 
Holtzman & Kraft, 2011; Casner-( דורשים אותן, כפי שנמצא בסקרים שונים שנערכו לאחרונה
והציבורי.  הפוליטי  השדה  על  להשפיע  כדי  נדרשות  שהן  משום  הן   ,)Lotto & Barrington, 2006
 Effing,( המדיה החברתית, למשל, הופכת להיות זירה מרכזית בשיח הציבורי על מדיניות ופוליטיקה

 .)Van Hillegersberg, & Huibers, 2011

כישורי יצירה של תכנים דיגיטליים: מכלול כישורים חשוב נוסף קשור ביכולת לפתח תוכן דיגיטלי,  	
הן על ידי יצירה של תכנים מקוריים, הן על ידי עיבוד ומיזוג של תכנים קיימים ליצירת משמעויות חדשות. 
כישורים אלו כוללים גם היכרות עם המגבלות הקשורות בזכויות יוצרים וברישיונות שימוש למיניהם 
)van Dijk & van Deursen, 2014(. תלמידים ותלמידות בעלי כישורים לייצר תכנים דיגיטליים יכולים 
לראות בטכנולוגיה הדיגיטלית חומר גלם וכלים לא רק לצריכה, אלא גם ליצירה. העולם הדיגיטלי הופך 
למקום שבו תלמידים ותלמידות יכולים לבטא את עצמם בדרכים מגוונות ועשירות; למשל באמצעות 
אפליקציות  פיתוח   ,YouTube-ב סרטון  יצירת  בלוג,  וידאו  או  בלוג  פתיחת  פייסבוק,  פוסט  כתיבת 
ומשחקים, שילוב תכונות דיגיטליות בחומרים פיזיים ועוד. היכולת לייצר תכנים דיגיטליים מאפשרת 
 — רעיונותיהם  ואת  יצירותיהם  ואת מחשבותיהם, את  ונשים במאה ה-21 להביע את עצמם  לאנשים 

 .)Buckingham, 2010( ולהשתתף בשיח הציבורי

דיגיטליים  כישורים  למכלול  הכוונה  דיגיטלית  דיגיטליים: באזרחות  ואתיקה  אזרחות  כישורי  	
וחברתיים,  אזרחיים  לשירותים  נגישות  זה  ובכלל  דמוקרטית,  בחברה  פעילה  השתתפות  המאפשר 
מעורבות אזרחית וחברתית, שיח דמוקרטי מכבד ברשת והיכולת ליטול חלק פעיל בחברה, להביע דעה 
בערוצים השונים, להשתמש בטכנולוגיה כדי להשפיע על הפוליטיקה המקומית או הלאומית ולתקשר 
עם גופים אזרחיים וציבוריים. אתיקה בסביבה דיגיטלית עניינה הימנעות מאלימות ומבריונות מקוונת, 
הימנעות מהסתה ברשת, הימנעות מהפצה של מידע כוזב ומטעה, שמירה על קניין רוחני ועל זכויות 
 Ribble, Bailey, & Ross, 2004; Mossberger, Tolbert,( יוצרים, שמירה על פרטיות של אחרים ועוד

 .)& McNeal, 2008

חשיבותו של מכלול כישורים זה ותפקידה של מערכת החינוך בפיתוחו תוארו בהרחבה בחלק העוסק 
כיום  הוא  זה  כישורים  שמכלול  נאמר  בקצרה  זה(.  פרק  של  שלוש  )בסעיף  ודמוקרטי  אזרחי  בחינוך 
תנאי הכרחי להיותו של האדם אזרח משפיע בחברה הדמוקרטית. יש ערך רב בכך שאזרחיות ואזרחים 
להקנות  חייבת  החינוך  ומערכת  אותו,  ויבקרו  השלטון  על  ישפיעו  פעילים,  יהיו  דמוקרטית  במדינה 
כלים אלו לתלמידים ולתלמידות. במובן זה השמירה על האתיקה בסביבה הדיגיטלית חשובה לא רק 
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כשלעצמה )ולא רק משום שהיא תורמת לרווחתם האישית של מי שפוגשים התלמידים והתלמידות 
במדיה הדיגיטלית(, אלא בהיותה בסיס לשיח החברתי שאמור וצריך להתקיים בכל חברה דמוקרטית. 

כישורי רווחה וביטחון בסביבה דיגיטלית: מכלול כישורים נוסף, שחשיבותו גוברת ככל שעוד ועוד  	
פעולות יום־יומיות נעשות בצורה דיגיטלית, הוא היכולת להשתמש בכלים דיגיטליים באופן שמקדם 
ביטחון אישי וחברתי. היבט אחד של כישורים כרוך בשמירה על פרטיות במרחב הדיגיטלי ובאבטחה 
של כלים דיגיטליים ומידע דיגיטלי, ובכלל זה הגנה מפני התקפות במרשתת ואבטחת הנתונים האישיים 
 )well-being( היבט משמעותי לא פחות קשור ברווחה האישית .)Ferrari, 2012, 2013( והמשותפים
של המשתמשים במדיה הדיגיטלית. בתחום זה נכללות שמירה על הבריאות ועל הרווחה הפסיכולוגית, 
והתמודדות עימה,  בריונות ברשת  ולתחזק קשרים חברתיים משמעותיים, מניעה של  לייצר  היכולת 
ככל  חשובות  נעשות  הללו  היכולות   .)Eshet, 2012( ועוד צ'אטים  בחדרי  התחזות  לזהות  היכולת 

שהשימוש בכלים דיגיטליים מלווה עוד ועוד תחומי חיים.

כישורי פתרון בעיות וקבלת החלטות בסביבה דיגיטלית: מכלול כישורים זה כולל את היכולת  	
לזהות ולפתור בעיות טכניות ועקרוניות. הוא כולל גם מגוון יכולות הקשורות לקבלת החלטות בצורה 
מושכלת בעת שימוש בכלים דיגיטליים, ובהן היכולת לזהות צרכים, משאבים העומדים לרשותנו כדי 
ועוד, חשוב לדעת מהם  ויכולות טכנולוגיות הדרושות לניצול המשאבים. זאת  לענות על צרכים אלו 
יצירתיּות  ונדרשות  בעיות,  בפתרון  עזרה  למצוא  אפשר  והיכן  שלנו  הדיגיטלית  המומחיות  גבולות 
ומוכנּות לנסות פתרונות חדשים ולהעריך אותם )NAEP, 2018; Ferrari, 2012, 2013(. היכולת לקבל 
החלטות מתקשרת לסוגים שונים של מיומנויות חשיבה החיוניות במאה ה-21 ומתוארות בסעיף הראשון 
של פרק זה. כך, למשל, עשויה להידרש חשיבה יצירתית כדי לזהות את האפשרויות העומדות לרשות 
מיומנויות  של  פיתוח  ישימות.  לא  אפשרויות  לפסול  כדי  ביקורתית  וחשיבה  התלמידה,  או  התלמיד 
החשיבה הללו בסביבה דיגיטלית ושימוש בהן הם אתגר בפני עצמו, ויש לתת עליו את הדעת בנפרד 

מפיתוח יכולות אלה באופן כללי. 

טכנולוגיות  מערכות  עם  בסיסית  היכרות  גם  כוללות  הלימודים  ומתוכניות  התאורטיות  מהמסגרות  חלק 
והתפעול של  כולל את השימוש  זה  כישורים  הדיגיטלית. מקבץ  רכיב בתחום האוריינות  דיגיטליות, שהן 
המחשב ושל כלי התקשורת, הבנת מושגים בסיסיים בתחום התקשוב )מה ההבדל בין תוכנה לחומרה? מהם 
העקרונות הבסיסיים של תכנות? ועוד(, יכולת תכנות בסיסית בשפת תכנות פשוטה והיכרות עם מערכות 
הפעלה שונות. לתפיסת הוועדה, מקבץ כישורים זה אמור להירכש תוך כדי לימוד המיומנויות שצוינו לעיל 
כלים  מעבדי תמלילים,  כגון  כלים  ללמוד  יש  תכנים  יצירת  כישורי  הדעת השונים: במסגרת  בתוך תחומי 
לכלול  דיגיטלית אפשר  פעולה בסביבה  ושיתוף  כישורי תקשורת  באלה; במסגרת  וכיוצא  ליצירת מצגות 
היכרות עם כלים לעריכה מקוונת שיתופית, כלי ויקי, פורומים מקוונים ועוד; במסגרת אוריינות מידע אפשר 
להתוודע לכלי חיפוש, למאגרי מידע, לשימוש באקסל ועוד. יש להדגיש שאלו דוגמאות בלבד, בין היתר 
משום שהכלים הללו ודומיהם מתחדשים ומשתנים ללא הרף. ועדות המקצוע ואנשי ההוראה בשטח הם 

שצריכים לחשוב כיצד להתאים את מקבץ הכישורים הזה לתחומי הדעת השונים. 
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4.3. אוריינות דיגיטלית כיכולת רוחב ומקומה בתוכנית הלימודים 

זו  מסקירת היחס של מדינות בעולם לנושא האוריינות הדיגיטלית עולות גישות שונות לשילוב אוריינות 
ניו זילנד ובריטניה( רואות באוריינות הדיגיטלית תחום בפני  בתוכנית הלימודים. חלק מהמדינות )למשל, 
עצמו, ואילו אחרות )למשל, אוסטרליה וקולומביה הבריטית( רואות בה תחום רוחב המשולב בתוך מקצועות 
הלימוד.10 המלצתה של ועדת המומחים היא כי בתוכנית הלימודים הישראלית תהיה האוריינות הדיגיטלית 
תחום רוחב כזה. כלומר פיתוח הכישורים הדרושים לשימוש מושכל, אחראי ומיטיב בטכנולוגיות דיגיטליות 

ייעשה בכל אחד מתחומי התשתית. הסיבות להמלצה זו הן אלה:

אוריינות דיגיטלית, בדומה לאוריינות שפה וכישורי חשיבה, נחוצה ותורמת כיום ללמידה בכל תחומי  	
הדעת. 

אפשר לפתח כישורי אוריינות דיגיטלית במגוון תחומי הדעת הנלמדים בבית הספר, ולהיתרם מהגיוון  	
בתחומי הדעת. 

טיפוח כישורי אוריינות דיגיטלית דורש משימות שהתכנים בהן אותנטיים, עשירים ומשמעותיים. קשה,  	
למשל, ללמוד להעריך מקורות מידע בלי להבין את התוכן שלהם. יש לטפח בד בבד הן את הידע, הן את 
כישורי החשיבה הביקורתית והיצירתית השלובים באוריינות הדיגיטלית כשתי מטרות המשלימות זו 

את זו. 

זו  אוריינות  יכולה להעמיק את ההבנה של  למידה של תחום האוריינות הדיגיטלית ממגוון הקשרים  	
ולייצר ידע ניתן להעברה על אודותיה ברמה גבוהה יותר.

הוועדה ממליצה שוועדות המקצוע יבחנו כיצד אפשר וראוי לשלב אוריינות דיגיטלית בכל תחום דעת )ראו 
פירוט להלן בחלק העוסק בקריטריונים לבנייה של תוכניות לימודים בתחומי הדעת השונים, בסעיף שלוש 
של הפרק הבא(. מובן ששילוב האוריינות הדיגיטלית בתחומי התשתית אינו צריך להיות אחיד באופיו, ויש 
להתאימו למאפיינים הייחודיים של כל תחום דעת. למשל, הערכת מקורות מידע מקוונים יכולה להשתלב 
בהוראת היסטוריה, תנ"ך או ביולוגיה, אולם הקריטריונים להערכה של מקורות מידע בתחומים אלו יהיו 
יותר מאשר  יודגשו בתחומים מסוימים  דיגיטלית  אוריינות  ייתכן שהיבטים שונים של  ועוד,  זאת  שונים. 
חברה  מולדת,  בלימודי  ביטוי  לידי  לבוא  יכולות  דיגיטליות  ואתיקה  אזרחות  למשל,  אחרים.  בתחומים 
ואזרחות בבית הספר היסודי ובלימודי אזרחות בחטיבה העליונה. אולם אזרחות ואתיקה דיגיטליות יכולות 
למצוא את ביטוין גם בתחומי דעת נוספים. למשל, בשיעורי חינוך לשוני אפשר ללמוד כיצד לכתוב עצומה 
מקוונת ולהתבטא באופן הולם ומכבד ברשת, ובשיעורי המדעים אפשר לחנך למעורבות אזרחית מקוונת 
בנושאים סביבתיים. חשוב לציין שאלו רק דוגמאות, והמפתחים והמפתחות של תוכניות הלימוד בכל תחום 

דעת צריכים לתת את הדעת על האופנים שבהם משתלבת האוריינות הדיגיטלית בתחומם.

מידע מפורט על הכללת תחום האוריינות הדיגיטלית בתוכניות הלימודים במדיניות שונות אפשר למצוא בסקירות הספרות   10
שהזמינה ועדת המומחים: כפיר-מיטל, 2019; הדר וצבירן, 2018.
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4.4. אוריינות דיגיטלית — סיכום והמלצות

הוועדה ממליצה כי בתוכנית הלימודים הישראלית תילמד האוריינות הדיגיטלית כתחום רוחב. כלומר,  	
פיתוח הכישורים הדרושים לשימוש מושכל, אחראי ומיטיב בטכנולוגיות דיגטליות ייעשה בכל אחד 

מתחומי התשתית. 

הדיגיטלית  האוריינות  פיתוח  על  מכבר  זה  העובדים  החינוך  במשרד  הגופים  כי  ממליצה  הוועדה  	
במערכת ייערכו להטמיע אותה כתחום רוחב באופן שיטתי בכל מקצועות הלימוד, בדומה להטמעת 

תחומי הרוחב האחרים. 

5. תחומי תשתית

לימודי התשתית יכללו לימודי חובה שתוכניות הלימוד שלהם ייכתבו על ידי המזכירות הפדגוגית, ושכל 
התלמידים בישראל אמורים להיחשף אליהם. תחומי הלימוד שיצוינו לעיל הם תחומי הלימוד שנתפסים 
אלו לתחומי  בין תחומים  או השוותה  בחנה  לא  הוועדה  בידי המזכירות הפדגוגית כתחומי תשתית.  כיום 
לימוד אפשריים אחרים כיוון שסקירה כזו דורשת משאבים מעבר לאלו שעמדו לרשותה. עם זאת כל אחד 
נפוץ  ונלמד באופן  מתחומי הלימוד הללו מתכתב עם היבטים חשובים של מטרות ההוראה במאה ה-21 

במדינות רבות בעולם, ולכן ההמלצה היא להמשיך ללמדם. לימודי התשתית יכללו את התחומים הבאים:

שפת אם  

מתמטיקה  

מדעי הרוח  

מדעים וטכנולוגיה  

אזרחות  

מדעי החברה  

אנגלית  

תרבות ומורשת )יהדות, אסלאם, נצרות ודת דרוזית(  

אומנויות  

חינוך גופני ובריאות  

יחד עם זאת, כפי שניכר מסעיף המטרות, עולה כיום הצורך להיענות למטרות חדשות הדורשות העמקה 
של למידת ידע ולמידת מיומנויות בתחומים הקיימים לצד למידה של תחומים חדשים )ראו בהמשך(. חשוב 
להדגיש כי הוועדה תומכת בקריאה של ארגון ה-OECD להימנע מתוכניות לימודים עמוסות מכיוון שאלו 

מובילות בהכרח ללמידה שטחית.

לנוכח הדרישות הללו ולנוכח התפיסות שתוארו בעמודים הקודמים, יש לבצע תהליך עומק של ארגון מחדש 
של תוכניות הלימודים בתחומים האלו, ובכלל זה להתאים את היקף תוכניות הלימודים, נושאי הלימוד ואופי 
הלימוד לזמן ההוראה. התהליך הנדרש מחייב חשיבה מעמיקה על מטרות ההוראה של כל מקצוע, החלטה 
על הנושאים שיילמדו ואלו שלא יילמדו וכן הצעה לשינויים מהותיים בארגון תוכניות הלימודים ובדרכי 
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הוראתם, על פי ההמלצות שנכתבו בסעיפים הקודמים ולאור הקריטריונים שיוצגו בהמשך. התאמת היקף 
הנושאים למשך הזמן הנדרש ללימודם, יחד עם חתירה להבניית ידע עמוק, תדרוש חשיבה וקבלת החלטות 

מצד מומחים ומומחיות בתחום.

בתוכנית  שיישארו  היסוד  מושגי  הגדרת  פעולות:  כמה  יכלול  הלימוד  תוכניות  של  מחדש  התכנון  תהליך 
תכנים  המשלבים  נושאים  קידום  וכן  גדולות"  ו"שאלות  מרכזיים  מושגים  סביב  הידע  ארגון  הלימודים; 
ואסטרטגיות חשיבה. נוסף על כך, תוכניות הלימודים יאורגנו באופן שבו ערכים, היבטים רגשיים וחברתיים, 
שיטות מחקר והנחות יסוד אפיסטמיות יבואו לידי ביטוי מרבי בהם. אף כי בקריאה ראשונה של רשימת 
התחומים הכלולים בלימודי התשתית נדמה כי לא חל בהם שינוי משמעותי ביחס למצב הקיים היום, הרי 
ובקריטריונים המפורטים בהמשך מצביעה על מהפכה של ממש בהיקף  שהתבוננות מעמיקה בהמלצות 
ובתוכן של לימודי התשתית. אף על פי שתחומי הדעת נותרו על כנם בשל הרלוונטיות המתמשכת שלהם, 
יעדי הלימוד ואופני הלימוד בתחומי הדעת צריכים להשתנות באופן משמעותי. הבחירה מה ללמד ולמשך 
כמה זמן תתבצע במסגרת תהליך מושכל של קבלת החלטות, והיא תכלול במקרים רבים גם צמצום ניכר 
בהיקף התכנים הנלמדים כיום. הכוונה היא כי במדעי הרוח, מדעים מדויקים, מדעי החברה והאומניות יכירו 
התלמידים את הדיסציפלינות הספציפיות )למשל, ספרות, היסטוריה, ביולוגיה, מוסיקה או סוציולוגיה(, אך 
יתוודעו לתכנים גם במהלך הלימוד של אשכולות בין־תחומיים )למשל, מדעי הרוח, תרבות ישראל ומדעים 
או במסגרת יוזמות שיעלו מהשטח(. חשוב להדגיש שדברים אלו אמורים בנוגע לכל שנות הלימוד גם יחד.

והיכרות מעמיקה בין מורה לתלמידים ותלמידות, אנו ממליצים שתלמיד  על מנת לאפשר למידת עומק 
לא ילמד בבת אחת יותר משישה–שבעה מקצועות או תחומים שונים שיוכלו להתחלף במהלך השנה. מכאן 
ברור גם שתהיה חלוקה של תחומים ומקצועות לימוד על פני השנים, כך שתלמיד לא ילמד במהלך שנת 

לימודים אחת את כל המקצועות. 

כמו כן, כדי להבטיח שילמדו "יותר על פחות" ולא "פחות על פחות", יש לפתח דרכים מתאימות להערכה 
של הבניית ידע עמוק הניתן להעברה אצל התלמידים והתלמידות )בניגוד למבחנים הבוחנים שינון מידע( 

וקריטריונים ברורים של איכות הידע הזה.

6. למידה בין־תחומית

6.1. מהי למידה בין־תחומית

למידה בין־תחומית היא יצירה של ידע אינטגרטיבי, המבוסס על אינטראקציות בין תחומי דעת שונים, לצד 
חקר סוגיות שאינן ייחודיות לתחום מסוים. בהיותו מושג ״אופנתי״, קיים מגוון של הגדרות לבין־תחומיּות. 
נתמקד בתפיסה המדגישה את האינטראקציה והאינטגרציה בין תחומי הדעת, ואת החיבורים הקוגנטיביים 

והפרקטיים המתאפשרים בזכותן. 

על פי הגדרה זו, בין־תחומיּות רואה בתחומי הדעת רכיבים חיוניים לתהליך של אינטראקציה ואינטגרציה. 
לפיכך בין־תחומיּות שונה מרב־תחומיּות, הממקמת את תחומי הדעת זה לצד זה, בתיאום או ברצף, וכן מעל־
תחומיּות, המאתרת מערכות משותפות של אקסיומות ומגדירה תחומי־על )למשל, מדעי האדם(, ומאנטי־

 Thompson-Klein,( לנתץ  שצריך  מגבילים  מחשבתיים  מבנים  הדעת  בתחומי  הרואה  דיסציפלינריות, 
2017(. בלמידה בין־תחומית בבית הספר הכוונה למשבצות זמן של למידה-הוראה, שיעסקו בהן במפגשים 
בין מקצועות שונים. למידה כזו ניתנת ליישום בכמה דרכים: היא יכולה להתקיים במשבצת זמן קבועה כחלק 
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מתוכנית הלימודים השוטפת או במסגרת פרויקטים ותקופות למידה ייעודיות; היא יכולה להתקיים בהוראה 
של מורים ומורות מתחומי דעת שונים או בלמידה פרטנית. למידה בין־תחומית מתקשרת לפרקטיקות נוספות 
כמו למידה מבוססת פרויקטים, למידה קבוצתית, למידה מותאמת אישית ועוד, אך היא נפרדת ונבדלת מהן. 
לדוגמה, בשאלה גדולה כמו איכות הסביבה, טבעי לקיים למידה בין־תחומית דרך עבודה על פרויקט, אך ניתן 

גם לקיים שיעור פרונטלי בנושא איכות הסביבה מזוויות תחומיּות שונות.

6.2. מדוע כדאי לשלב בבתי הספר למידה בין־תחומית? 

ישנם מניעים רבים לאימוץ פרקטיקות של למידה בין־תחומית, וביניהם:

עוני,  הגירה,  אקלים,  שינויי   — בעולם  הגדולות  והסוגיות  הבעיות  דעת:  תחומי  חוצות  גדולות  שאלות   .1
זכויות אדם, טרור, דמוקרטיה ומשילּות וכיוצא באלה, לא יכולות לקבל מענה שלם מתחום אחד ומהמשך 
 Rychen,( צבירה של ידע תחומי, אלא מהבנה טובה יותר של היחסים בין שדות ידע רלוונטיים לסוגיה
בבית הספר, מתיישבת  בלמידה  רוחב  בדמוקרטיה תחום  לראות  זה,  הכלולה במסמך  2016(. ההמלצה 
היטב עם עיסוק אינטגרטיבי ַּבנושא במסגרת שיעורים משותפים — למשל בין היסטוריה ואזרחות — או 
כמנגנון קבלת החלטות בפעילויות בית ספריות — ליצירת הבנה עמוקה של הנושא המורכב. גם תיאור 
דוגמה  הם   STEM לימודי  או  סביבתית־חברתית  למעורבות  בחינוך  העוסקים  החדשים  הלימוד  תחומי 

טובה ללמידה בין־תחומית.  

עולם העבודה דורש גמישות ורוחב יריעה: השינויים בשוק העבודה העולמי מצריכים התמודדות עם   .2
בעיות חדשות, יישום חשיבה של מומחים בדרך גמישה ושיתוף פעולה יעיל בין אנשים בעלי השקפות 
שונות ורקע שונה. כל אלו מצריכים הכשרה שיש בה עיסוק גם בקשרים בין תחומי דעת ובתקשורת 

 .)Rychen, 2016( ביניהם

חלוקה לתחומי דעת אינה מצב טבעי: לחלוקה לתחומי דעת יש ערך בארגון, בהתמקצעות ובהבניית   .3
שבעזרתן  היתר, משום  ערך, בין  יש  כאלה  מושגים  תחומים. למערכות  במגוון  חשיבה  ודרכי  מושגים 
גורמת  דעת  לתחומי  זאת, החלוקה  בעתיד. עם  שיילמדו  נושאים  להבין  והתלמידות  התלמידים  יוכלו 
לעיתים להפרדה לא טבעית או שרירותית בין תחומי ידע שונים, ולקושי בקרב התלמידים והתלמידות 
יש  וכימיה(.  פיזיקה  בשיעורי  אטומים  על  הלמידה  )כדוגמת  דעת  תחומי  החוצים  נושאים  בין  לקשר 
להדגיש כי ילדות וילדים רבים אינם מגיעים לבית הספר עם עניין בתחום מסוים, אלא עם רצון להבין 
טוב יותר את העולם הסובב אותם )Lenoir & Hasni, 2016(. אינטגרציה בין תחומי הדעת יוצרת את 

הגשרים הנחוצים כדי להפוך את הידע לרציף יותר ולרלוונטי יותר, ומשרתת את הלך הרוח הזה.

קידום תהליכי למידה אינטגרטיביים וחשיבה ביקורתית: למידה בין־תחומית כוללת חשיפה לתפיסות   .4
ולגישות שונות ומעודדת ריבוי צורות מחשבה ועבודה. היא עשויה לקדם פתרונות חלופיים לבעיות, 
ואף לקדם למידה תחומית: מתוך הצצה לתחומי דעת אחרים, צומחות תובנות תחומיות חדשות. בלב 
הלמידה הבין־תחומית נמצא החיפוש אחר קשרים וזיקות בין תחומים שונים ויצירה של סינתזות בין 
נושאים ושיטות )Boix Mansilla, 2017(. הפעילות הזאת מתיישבת היטב עם המלצות הוועדה לחתור 
להבניית ידע עמוק הכולל את היכולת ליצור קשרים בין גופי ידע שונים ולראות בלימוד החשיבה תחום 

רוחב בתוכנית הלימודים.

קידום הידע דרך הבנת תחומי הדעת: חשיבה ועשייה בין־תחומיות יכולות לכלול עיסוק בארגון הידע   .5
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ובמהות תחומי הדעת. בכיתות מתקדמות ניתן להפוך את הפרדיגמות התחומיות עצמן לנושא לימוד, 
השנים  עם  שחלו  השינויים  מהם  התחומיים,  הגבולות  נקבעו  איך  ביקורתית:  חשיבה  גם  לקדם  וכך 
בהגדרות תחומיות שונות ואילו סוגים של אירועים מדעיים וחברתיים גורמים לשינויים מסוג זה. גם 

כאן ניתן לזהות הזדמנות לעיסוק במהות החשיבה עצמה.

6.3. מגמות נבחרות הנוגעות ללמידה בין־תחומית בבית הספר

תקצר היריעה מלבצע סקירה כוללת של למידה בין־תחומית במדינות אחרות; להלן תיאור קצר של יוזמות 
אחדות מהעולם ומהארץ:

ארה״ב, Next Generation Science Standards – NGSS — 2013: מטרת סטנדרטים אלו, שהוגדרו על   .1
ידי קונסורציום של מדינות בארצות הברית, לשפר ולעדכן את למידת המדעים. הסטנדרטים מתייחסים 
הלמידה.  תהליך  במהלך  שלב  כל  בסוף  וליישם  להכיר  אמורים  שהתלמידים  ולמושגים  לחומרים 
הסטנדרטים מכילים שלושה ממדים: הראשון — פרקטיקות של מדענים; השני — מושגי ליבה והנחות 
ליבה של כל אחד מתחומי הדעת המדעיים; והשלישי — מושגי רוחב לכלל התחומים המדעיים. מושגי 
רוחב מוגדרים כמושגים המגשרים מעל הגבולות של תחומי הדעת, מכיוון שהם בעלי ערך הסברי ברוב 
תחומי הדעת המדעיים או בכולם )NRC, 2012(. המושגים הללו אמורים לאפשר לתלמידים מסגרת 
תבניות  לדוגמה:  אחת.  תמונה  לתוך  שונים  תחומיים  ממקורות  העולם  על  ידע  לארגן  להם  שתעזור 
 Proportion and( וכמות  פרופורציות  מידה,  קנה   ,)Cause and Effect( ותוצאה  סיבה   ,)Patterns(

 .)Systems and System Models( ומערכות ומודלים מערכתיים )Quantity, Scale

פינלנד, 2016 — רפורמה קוריקולרית בחינוך היסודי: אחת המטרות המרכזיות של הרפורמה בתוכנית   .2
הלימודים בפינלנד הייתה הדגשת החשיבות של מיומנויות חוצות תחומי דעת ושל הוראתן. במרכזה 
של הרפורמה ניצבה התפיסה שלפיה בחברה במאה ה-21 יש צורך במיומנויות ובכישורים כאלו יותר 
מבעבר, ויש לקדמם במסגרת כל אחד מתחומי הלימוד. כישורים אלו כוללים למשל כישורי טכנולוגיית 

.)sustainable future( מידע, יזמות ויכולת להשתתף בבניית עתיד בר־קיימא
תוכנית הלימודים גם דורשת מכל בית ספר ללמד במהלך כל אחת משנות הלימוד נושא, קורס או פרויקט 
שישלב תכנים מנושאי לימוד שונים או יבחן את הנושא מנקודת מבט של כמה תחומי לימוד שונים. 
הנושאים הללו נקראים יחידות למידה רב־תחומיות. תוכנית הלימודים נקבעת על ידי כל בית ספר; הזמן 
הבין־ הלימוד  כאן  גם  המקומי.  הספר  בית  צורכי  פי  על  נקבע  שלהן  והנושא  הללו  ליחידות  המוקדש 
 .)Halinen, 2018( תחומי לא מחליף את הלימודים התחומיים אלא מצטרף כרכיב נוסף בתוך הלמידה

יוזמות קיימות וניסיוניות בישראל: לימודי מדעים בחטיבת הביניים הם דוגמה ללמידה בין־תחומית   .3
המתקיימת כבר שנים רבות בתוכנית הלימודים בישראל. תוכניות הלימודים במדעים מתבססות על 
והחברה,  הטכנולוגיה  המדע,  תחומי  בין  המשלבת   )Society  Science, Technology,(  STS-ה גישת 
ועל הקשרים וההשפעות ההדדיות בין התחומים. זה שנים אחדות בתי ספר מסוימים בישראל אוגמים 
משאבים ומנהיגים אשכול של מקצועות לימוד בתחומים כגון לימודים הומניסטיים, מקצועות מדעיים 
ומדעי החברה.11 יש בתי ספר הנוהגים להקדיש שבוע לימודים אחד בכל מחצית ללמידה בין־תחומית, 

לדוגמה: בית הספר על שם מיי בויאר בירושלים; פלך – בית ספר תורני ניסויי לבנות; בית הספר התיכון הימלפארב בירושלים;   11
בית הספר התיכון החקלאי פרדס חנה. 
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כל פעם סביב נושא נבחר אחר. בבתי ספר אחרים קיימים פרויקטים שבהם תלמיד או תלמידה יחידים 
או קבוצת תלמידים ותלמידות מבצעים פרויקט בעל אופי בין־תחומי, בהנחיית מורים ומורות מכמה 
והנדסה  עיצוב  ממגמות  ותלמידות  תלמידים  בין  בשילובים  מתמקדים  אחרים  פרויקטים  תחומים.12 

וביצוע פרויקטים משותפים לקראת סוף התיכון.13 

על  מלמד  קיומן  עצם  אולם  הללו,  היוזמות  של  ההצלחה  מידת  את  לאמוד  מנת  על  מסודר  מחקר  נחוץ 
רצון ועל צורך שמגיעים ״מהשטח״: מורים ומורות המעוניינים לשתף פעולה זה עם זה ומנהלים ומנהלות 

השואפים לחשוף את תלמידיהם לתכנים חדשים ולצורות למידה חדשות. 

6.4. סוגיות מרכזיות ביישום למידה בין־תחומית

מגוון התצורות שבהן ניתן ליישם למידה בין־תחומית בבית הספר רחב עד מאוד. בסעיף זה נסקרות סוגיות 
מרכזיות שיש להכריע בהן בעיצוב תוכנית לימודים בין־תחומית, ומוצעות דוגמאות לתצורות למידה בין־

תחומית שונות.

כיצד לשלב למידה דיסציפלינרית ולמידה בין־תחומית?

ישנם מודלים אחדים לשילוב בין שני הרכיבים הללו. כל אחד מהמודלים יכול להתאים לתוכניות לימודים 
מסוימות, לבתי ספר שונים ולגילים שונים. 

למידה תחומית ואחריה למידה בין־תחומית: לדוגמה, למידה תחומית של תחומי דעת עד שנות התיכון  	
האחרונות, ואז ביצוע פרויקט בין־תחומי לפי בחירת התלמידים ובעיצובם.  

ושל  מסוים  בתחום  שיעורים  של  בו־זמני  קיום  לדוגמה,  בין־תחומית:  למידה  לצד  תחומית  למידה  	
שיעורים שיש בהם עיסוק בנושא רב־תחומי.

למידה בין־תחומית ואחריה למידה תחומית: לדוגמה, הוראה של תחומים אחדים יחד במהלך חטיבת  	
הביניים )כמו מקצוע המדעים האינטגרטיבי שהוזכר קודם(, ולאחר מכן חלוקה לתחומי דעת בתיכון 

)לימוד נפרד של המקצועות פיזיקה, כימיה וביולוגיה(. 

מי מקיים את האינטגרציה הבין־תחומית? 

המודלים הבאים יכולים להתקיים בו־זמנית, ולכל אחד מהם יתרונות:

המורים והמורות מעצבים תוכנית לימודים בין־תחומית: במודל זה המורים והמורות, בעלי ההתמחות  	
גם  ויכולים  בין־תחומיים עבור התלמידים,  לימודים  ותוכֵני  לימודים  יחד תוכנית  התחומית, מעצבים 

ללמד יחדיו.

לדוגמה, בתי ספר של רשת אורט העולמית.  12

בין היתר דרך פרויקט ג׳אם טק של משרד החינוך.  13
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מגוון  לומד  ומהתלמידות  מהתלמידים  אחד  כל  בין־תחומית:  למידה  מיישמים  ותלמידה  תלמיד  כל  	
תחומים, ולאחר מכן מיישמים למידה בין־תחומית, למשל בעבודה אישית. 

תלמיד  שכל  כך  יחד,  פועלת  תלמידים  קבוצת  פעולה:  משתפים  שונים  לימוד  מתחומי  תלמידים  	
בין־תחומית  אינטגרציה  ליצירת  פעולה  משתפים  והם  תחומית,  מיומנות  לקבוצה  מביאים  ותלמידה 

ביניהם, למשל בפרויקט משותף בין מגמות.

למידה בין־תחומית — בין אילו תחומי דעת?

דעת  תחומי  שיש  או  דעת,  תחומי  של  מסוימים  סוגים  בין  ליישום  מתאימה  בין־תחומית  למידה  האם 
המתאימים לכך יותר? להלן תיאור של מודלים אחדים של חיבורים בין תחומים:

למידה בין־תחומית המחברת בין תחומים קרובים: ככלל, קל יותר לקיים למידה בין־תחומית המחברת בין  	
תחומים קרובים. למידה בין־תחומית המחברת בין תחומי המדעים, למשל, תצריך עבודה משותפת של 
מורים שלמדו במגמות קרובות יותר, ושמושגי היסוד שלהם משותפים. בקטגוריה זו נכללים לימודים 
במתכונת של Science, Technology, Engineering and Math — STEM, שבמסמכי מדיניות בארצות 
 Charting a( הברית מוגדרת כמטרה מרכזית של החינוך לכל תלמיד אמריקני בחמש השנים הבאות
Course for Success: America's Strategy for Stem Education, 2018(. גם בלמידה בין־תחומית 

המשלבת תחומים עתירי שפה כמו היסטוריה, אזרחות וספרות, יש חיבור טבעי יחסית. 

בין־תחומיּות בין תחומי לימוד שקיים בהם שיתוף פעולה בעולם התעסוקה: עשייה בין־תחומית בתעשייה  	
יכולה לשמש מודל שניתן לחקות אותו בתוך העשייה הבית ספרית. לדוגמה, בין התחומים של עיצוב 
בין תלמידים  ליישם בבית הספר  והנדסה קיימים שיתופי פעולה פוריים בחברות טכנולוגיות, שניתן 

ותלמידות המתמחים בתחומים אלה.

בין־תחומיּות בין תחומים רחוקים לכאורה: אינטראקציות בין תחומים ״רחוקים״ עשויות להצריך מהלכי  	
אינטגרציה מרחיקי לכת ולדרוש השקעה ויצירתיות גדולות יותר. כך לדוגמה ניתן לדמיין חיבורים יפים 
בין פיזיקה למוזיקה, בין ספורט למתמטיקה, בין ביולוגיה לאומנות ובין מדעי החברה לתיאטרון; אך 
הפיכתם לתוכנית לימודים תדרוש מאמץ ומקוריות. אולם בחיבורים הללו טמונה גם הבטחה רבה, כפי 
שניתן להיווכח מתוספת האומנויות, Arts, לתוך הסכימה של STEM והפיכתה ל-STEAM. לדוגמה, 
STEAM עם דגש על יצירתיות  בתוכנית הלימודים בקוריאה מעל רבע מבתי הספר מיישמים חינוך 
ועל רכיב רגשי בלמידה )Hong, 2018(. גם חיבור של חינוך גופני עם מקצועות עיוניים מאפשר ליצור 
למידה דרך פעילות גופנית, ובכך להיעזר בסוגים נוספים של ערוצי למידה ברוח תאוריית האינטליגנציות 

 .)Shapiro & Stolz, 2019( embodied cognition-המרובות של גרדנר וכן ברוח ה

 Jacobs, ( באקדמיה מתקיימת פעילות בין־תחומית ענפה תחת חסותם של מרכזי מחקר חוצי תחומי דעת
תחבורה  הסביבה,  איכות  בנושאי  בין־תחומיים  מחקר  מרכזי  ישנם  הישראלית  באקדמיה  בפרט,   .)2013
על  המבוססים  ועוד,  המוח  מדעי  פרשנות,  לימודי  סייבר,  לימודי  מגדר,  לימודי  הרציונליות,  חקר  חכמה, 
השתתפות של חוקרים מתחומי דעת שונים. מרכזים אלה יכולים לשמש מודלים לפרקטיקות ולנושאים 

בין־תחומיים סביב ״שאלות גדולות״ בבית הספר, וכמודל להרכבים תחומיים שונים.



102

ם  י ד ו מ י ל ה ת  י נ כ ו ת י  ב י כ ר מ

התפיסה של הוועדה היא כי יש טעם ועניין לבחון למידה בין־תחומית בין כלל תחומי הלמידה בכל אחד 
מהמודלים שתוארו לעיל, וכי הבחירה באשר למינון, ַהֶּמשך והאופי של הלמידה תלויה בבית הספר ובמורים 

שִיְבֲחרו וִייָּבֲחרו לקיים אותה.

כיצד מעריכים למידה בין־תחומית?

למידה  איכות  של  הערכה  שיאפשרו  במדדים  מחסור  ישנו  להערכה.  אתגר  מציבה  בין־תחומית  למידה 
את  לבחון  כזו  הערכה  על  תחומיים,  עקרונות  של  למידה  לצד   .)Huutoniemi, 2010( זה  מסוג  ותוצרים 
היכולת ליישם אינטגרציה חוצת תחומי דעת. הערכת למידה כזו היא תלוית גיל — בגילים צעירים, שבהם 
בגילים  התחומים.  בין  הקשרים  הבנת  את  תדגיש  ההערכה  האינטגרציה,  על  מופקדים  והמורות  המורים 
מבוגרים יותר ניתן לצפות להדגמה של יכולות אינטגרציה עצמאית. בכל מקרה ראוי שהערכה כזו תערב את 

הלומדים והלומדות בתכנונה ובמדידתה.

לנוכח ההגדרה של למידה מסוג זה, ההערכה יכולה להתבסס על יישום הקריטריונים הבאים: 

המידה שבה הלומדים והלומדות מתבססים על תכנים, על ממצאים, על תאוריות ועל שיטות תחומיות.  	

ותוצרים  הבנות  לקדם  מנת  על  התחומיים  והכלים  התובנות  של  אינטגרציה  מיושמת  שבה  המידה  	
חדשים. בפרט, היכולת לאתר קשרים בין רעיונות מתחומי דעת שונים לבין תמת הלימוד ולגזור הבנות 

 .)Kidron & Kali, Forthcoming; personal communication( חדשות על התמה

 Boix Mansilla &, 2007( המידה שבה קיימת הבנה ותובנה רפלקסיבית באשר למהלך הבין־תחומי 	
 .)Duraising

אין ספק כי נדרשים מידע ומחקר נוספים על מנת לפתח כלים ושיטות הערכה ללמידה בין־תחומית, והוועדה 
ממליצה על יצירה או בחירה של מחווני הערכה להערכת למידה מסוג זה.

האם לא צריך לבסס את תחומי הדעת לפני שעוסקים בעשייה בין־תחומית? 

לעיתים נשמעת הטענה כי למידה בין־תחומית אינה מוצדקת בשלב שבו התלמידים והתלמידות עדיין אינם 
מומחים בתחומי הדעת, וכי למידה כזו עלולה להיות שטחית. בה בעת, השקעת זמן בלמידה בין־תחומית 
מפחיתה מהזמן המוקדש לתחומי הדעת ובכך מרדדת את החינוך התחומי. יש לציין כי טענות אלה נשמעות 

.)Benson, 1982( גם כלפי למידה בין־תחומית באוניברסיטאות
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6.5. אתגרים בלמידה בין־תחומית

בין־תחומיּות היא אתגר למערכת המבוססת על תחומי דעת. להלן האתגרים המרכזיים העומדים בבסיס 
גישות המבקרות את הלמידה הבין־תחומית: 

מורים ומורות עוברים הכשרה תחומית, הם בעלי ״גאוות יחידה״ ולעיתים אף ״אגוצנטריּות תחומית״,  	
 Richter &( ולראות את הרלוונטיות של תחומי דעת אחרים  היינו קושי לחשוב מחוץ לתחום הדעת 
Paretti, 2009(. הוראה בין־תחומית דורשת מהמורים ומהמורות לתמוך — גם אם כחלק מצוות מורים — 
בלמידה של תכנים שאינם בתחום מומחיותם, דבר שעלול לעורר בהם תחושות איום, חשש או אי ודאות. 

תכנים  של  והכנה  משותפת  הוראה  המערכת.  מצד  רבה  השקעה  דורשת  בין־תחומית  הוראה  	
אינטגרטיביים תובעות זמן רב ומאמץ יצירתי, ובעידן של משאבים מצומצמים ניתן לפקפק במידת 
או  עצמאית  בין־תחומית  למידה  המבצעים  בתלמידים  תמיכה  גם  הזאת.  ההשקעה  של  ההצדקה 

קבוצתית תובעת זמן רב.

מיעוט הכלים הקיימים מקשה על הערכה ועל מדידה של למידה בין־תחומית ולכן קשה יותר להצדיקּה  	
באופן חד־משמעי או לקבל משוב על ההוראה ועל הלמידה. 

לנוכח האתגרים שפורטו לעיל, על המערכת לתמוך באופן פעיל בלמידה בין־תחומית. אם כן, מה נדרש כדי 
לאפשר יישום מוצלח של למידה מסוג זה?

כדי להוציא לפועל תוכנית לימודים בין־תחומית, על בית הספר להעמיד את הלמידה הבין־תחומית בראש 
סדר היום, ולהדגיש אותה בגיוס מורים ומורות ובהכשרתם. יש להקצות מספר שעות ניכר לעבודה משותפת 
של המורים והמורות מתחומי הדעת השונים, בין אם המודל הבין־תחומי הוא בהוראה משותפת ובין אם 

מדובר בהנחיה אישית או קבוצתית בנושאים בין־תחומיים. 

היקף היישום ואופן היישום צריכים להיגזר ממאפייני בית הספר, צוות הניהול וסגל ההוראה, וכן מהמשאבים 
המורים  של  רצון  ישנו  כאשר  רק  יתאפשר  בין־תחומית  למידה  של  טוב  יישום  המהלך.  לטובת  העומדים 
והמורות, תמיכה של צוות הניהול והקצאת משאבים המאפשרת את פיתוח התכנים הבין־תחומיים על ידי 
המורים והמורות ואת התמיכה בלומדים. לא ניתן לכפות עשייה בין־תחומית על מורים ומורות או על מוסדות 

שאינם מעוניינים בכך, היות שבבסיסה עומדים שיתוף פעולה, תקשורת ומהלכי אינטגרציה יצירתיים. 

6.6. למידה בין־תחומית — סיכום והמלצות

יש ליישם למידה בין־תחומית בבית הספר לצד למידה תחומית. בין־תחומיּות מאפשרת למידה דרך "שאלות 
גדולות", מעודדת חשיבה מעמיקה ורפלקסיבית ומכינה תלמידים ותלמידות להתמודדות עם עולם מורכב, 
בד בבד עם עיסוק בתכנים בעלי רלוונטיות גבוהה לחייהם. למידה בין־תחומית קשורה קשר הדוק להמלצות 
חוצות  גדולות",  "שאלות  לאור  ידע  הבניית  על  לעבוד  ולהמלצה  הספר  בית  ברמת  לאוטונומיה  הוועדה 

תחומים, ברמת המורים והמורות וברמת הלומדים והלומדות. 

בשטח מיושמות תצורות רבות של למידה בין־תחומית. יחד עם זאת, לא נמצאה במערכת החינוך הישראלית 
תורה מסודרת ומאורגנת של עקרונות ללמידה, הוראה והערכה רב־תחומיות בבתי הספר )למרות דוגמאות 
רבות הקיימות בשטח(, כולל עיסוק בשאלה מתי ובאילו תנאים יש ללמידה בין־תחומית יתרון )או חיסרון(, 
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ואילו כלים נחוצים למורים ולמורות כדי לקיים אותה באופן מיטבי. כמו כן, חסרה הכשרת מורים בתחום, 
וחסרים מחוונים להערכה. מוצע כי צוות מומחים במתכונת של "ועדת מקצוע" ללמידה רב־תחומית יתכנן 
ולא להכתיב להם. הצוות  ויציע דוגמאות שמטרתן לתת תמיכה לבתי הספר  יגבש קווים מנחים  מודלים, 
יסייע ביצירת תשתית ארגונית ובגיבוש דרכי הערכה, וייעזר ביוזמות מהשטח. נוסף על כך, ניתן לקשר בין 
מומחים ומומחיות בוועדות המקצוע השונות ולרתום אותם ליצירת מודלים ודוגמאות לתכנים בין־תחומיים.  

7. הכנסת מקצועות לימוד חדשים למערכת החינוך הישראלית

השינויים הדרמטיים בעולמנו המשתקפים בפרק המבוא של מסמך זה על מטרות החינוך מחייבים הוספה 
ייכתבו  שלהם  הלימודים  שתוכניות  תשתית  כלימודי  הן  הספר,  בבית  נלמדו  שטרם  לימוד  תחומי  של 
במזכירות הפדגוגית, הן במסגרת של לימודים בין־תחומיים או לימודים של נושאים פתוחים לעידוד יוזמות 
ואוטונומיה )ראו בסעיף הבא של פרק זה(. הכוונה היא לתחומים כגון אוריינות פיננסית, אתיקה, קיימות, 
חינוך לבריאות הגוף והנפש ועוד. להלן מספר דוגמאות לאופן שבו מטפלים חוקרים ואנשי חינוך במקצועות 
לימוד חדשים במקומות שונים בעולם. דוגמאות אלה הובאו רק כדי להדגים כיצד ניתן לטפל בתחומי לימוד 

אלה ואין בהן משום המלצה לאמץ דווקא את התחומים או את התפיסה המתוארים כאן. 

7.1. תחומים המזמנים "למידה של המאה ה-21" או למידה ברוח "חינוך 2030"

הנדרשים  וכישורים  ידע  כוללת  פיננסית  אוריינות  ירוקה:  כלכלה  ולימודי  מקיים  פיננסי  חינוך   .1
להתנהלות מושכלת ואפקטיבית בתחומי הכלכלה והצרכנות. פיתוח אוריינות פיננסית בקרב תלמידים 
 .(OECD, 2016a, 2018b) יסייע להם בהתנהלות הכלכלית היום־יומית ובפיתוח כישורי חיים לעתיד
חינוך פיננסי מקדם אוריינות פיננסית ברוח ערכי הקיימות (Sustainability), שהיא היכולת להמשיך 
לקיים תהליך או מצב לאורך זמן (Ratner, 2004(. לפעילות כלכלית יש השלכות חברתיות וסביבתיות 
מרחיקות לכת (Hanley, Shogren & White, 2007(. לפיכך, בהקשר של חינוך פיננסי, קיימּות היא 
הפיננסית  הקיימות  גישת  הרחוק.  לטווח  וסביבתית  חברתית  כלכלית,  רווחה  של  לחיים  הפוטנציאל 
חותרת לשילוב הזכות להגשמה עצמית־כלכלית של הפרט עם הצורך בשמירה על אינטרסים חברתיים־
(Ratner, 2004(. חינוך פיננסי מקיים עוסק במושגי יסוד כגון כסף, בנק, ריבית, הלוואה,  סביבתיים 
השקעה, מניות, שוק ההון, מדד, אינפלציה, צרכנות ועוד. מושגים אלה נלמדים במסגרת תפיסה רחבה 
האינטרסים  ומארג  הביצוע  מנגנוני  האידיאולוגיים,  עקרונותיה  על  הכלכלית־חברתית,  הזירה  של 
הפועלים בה, יחד עם פיתוח מודעות לערכי הקיימּות ולמה שמכונה "כלכלה ירוקה". מטרת החינוך 
הפיננסי המקיים היא לפתח בלומדים ידע וכישורים שיאפשרו להם להתנהל באחריות כלפי עצמם וכלפי 
 (OECD, ומקיימת  מושכלת  ביקורתית,  לצרכנות  הקשורים  בהיבטים  והחברתית,  הפיזית  סביבתם 
(2016a, 2018b. צורה אחרת של חינוך פיננסי יכולה לעסוק בשאלות כמו כיצד מתנהל עולם הכלכלה, 
כיצד לבקר החלטות של ממשלות, איך להבין מגמות עולמיות בסיסיות ואיך לנתח השלכות חברתיות 

של מגמות כלכליות מסוימות וכן הלאה. 

מועצת  כגון  ארגונים,  של  להקמתם  שהובילה  תעסוקתית,  כהזדמנות  כיום  נתפסת  ירוקה  כלכלה 
העסקים העולמית לפיתוח בר־קיימא (WBCSD) ויצרה מגזר מקצועות חדש — מקצועות "הצווארון 
הירוק" (Ratner, 2004(. תחום הכלכלה הירוקה רווי בחדשנות וביצירתיות המקדמת שימוש בר־קיימא 
במשאבי טבע, ייצור מודלים ארגוניים חדשים לשיפור יעילות סביבתית ופתרון אתגרים טכנולוגיים, 
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דיונים  מזמנים  ירוקה  כלכלה  ולימודי  המקיים  הפיננסי  החינוך  ומקומיים.  גלובליים  סביבתיים, 
אינטרדיסציפלינריים  דעת  בתחומי  עמוק  ידע  על  המבוססים  היום־יום,  לחיי  ורלוונטיים  מעמיקים 
מורכבות,  בעיות  פתרון  יצירתית,  חשיבה  ביקורתית,  חשיבה  כגון  מרכזיות,  חשיבה  סוגות  ופיתוח 
חשיבה מדעית־טכנולוגית, אתיקה וחשיבה מוסרית (OECD, 2016a, 2018b). מטא־אנליזה שבוצעה 
בשנים האחרונות וסקרה 126 התערבויות בנושא מצאה שחינוך פיננסי משפיע על התנהגות פיננסית 
ועל אוריינות פיננסית. המחקר מנתח את סוגי ההתערבויות, האוכלוסיות והגילים שבהם ההתערבויות 

.)Kaiser & Menkhoff, 2017( יעילות יותר או פחות

של  הבין־לאומית  הלמידה  במסגרת  הוגדרו  אתגרים  כמה  סביבתית־חברתית:  למעורבות  חינוך   .2
פרויקט "חינוך 2030": אתגר סביבתי, אתגר כלכלי ואתגר חברתי (OECD, 2016a, 2018b). השפעת 
האדם על העולם הטבעי עלתה דרמטית, והיא באה לידי ביטוי בהיקף הפעילות האנושית ובעוצמתה. 
שינוי האקלים ודלדול המשאבים הטבעיים בכדור הארץ מחייבים פעולות מיידיות באמצעות שיתופי 
פעולה, מדיניות אחידה ורגולציה ברמה גלובלית וברמה מקומית, וכן פיתוח תפיסת קיימּות רחבה, שתאזן 
 (Hanley, Shogren, & בין צמיחה כלכלית לבין מניעת השלכות הרות אסון על הסביבה ועל החברה
(White, 2007. התמודדות אפקטיבית עם אתגרים מורכבים אלה אינה מבוססת רק על ידע ומיומנויות 
ובעיקר  גם  ולפיתוח בר־קיימא, אלא כרוכה  בתחומים אינטרדיסציפלינריים הנוגעים למדעי הסביבה 
 .(OECD, 2016a, 2018b) סביבתית־חברתית  ומעורבות  קיימּות  של  קולקטיביים  ערכים   בטיפוח 
החינוך למעורבות סביבתית־חברתית הוא כר פורה לעיסוק בדילמות אידיאולוגיות, חברתיות ואתיות 
מורכבות, יחד עם פיתוח מיומנויות של חשיבה ביקורתית־מוסרית, חשיבה מדעית־טכנולוגית ופיתוח 
הכיתה  לגבולות  מחוץ  ווירטואלית  פיזית  יציאה  מזמן  זה  לימודי  תחום  ומנהיגות.  יזמות  יצירתיות, 
 Herodotou, Sharples,( במסגרת השתתפות תלמידים במחקרים אותנטיים, לאומיים או בין־לאומיים
Scanlon, 2018 &(. לדוגמה במיזם "Citizen Science" או במיזם "מדע אזרחי" של החברה להגנת 
חווים התלמידים למידת חקר אותנטית  הטבע, המבוסס על שיתופי פעולה בין מדענים לאזרחים. כך 
ומשתמשים בטכנולוגיות מתקדמות: חיישנים, התקני תקשורת וממשקי IoT — "אינטרנט של הדברים", 
האינטרנט  לרשת  קיימים  מוצרים  חיבור  באמצעות  ובקרה  שליטה  רציף,  נתונים  איסוף  המאפשר 

.(Freeman et al., 2017; Holon IQ-2030, 2019)

יוון  לימי  ומיוחסת  לכול  מוכרת  בריא"  בגוף  בריאה  "נפש  האמירה  והנפש:  הגוף  לבריאות  חינוך   .3
העתיקה. המושג "בריאות" כולל שני מרכיבים הכרוכים זה בזה (Ryff & Singer, 2001(. האחד מתייחס 
המרכיב  מחלה.  על  המעידים  קליניים  ממצאים  או  סימפטומים  כהיעדר  ומוגדר  אובייקטיבי  למצב 
השני הוא מצב סובייקטיבי המתאר את תפיסתו של האדם את בריאותו, והיא מושפעת מרמת הרווחה 
)לטוב  ניכר  בריא משפיעה באופן  הנפשית שלו. התפיסה הסובייקטיבית של האדם את עצמו כאדם 
ותפיסה  מחלה  היעדר  יחד,  אלה  היבטים  שני  לפיכך,  שלו.  האובייקטיבי  הבריאותי  המצב  על  ולרע( 
 Ryff & Singer,( סובייקטיבית המושפעת מרמת הרווחה הנפשית, מרכיבים את בריאותו של האדם
 .)2001; Kok & Fredrickson, 2010; Kok et al., 2016; Tugade, Fredrickson, & Barrett, 2004

מכאן שגם בתוכניות הלימודים יש להתייחס לתחום החינוך לבריאות כתחום הכולל את בריאות הגוף   
ובריאות הנפש כמקשה אחת ולגבש תוכניות לימוד שתפתחנה את שתיהן. כיום ההתייחסות לבריאות 
הגוף במסגרת מקצועות הלימוד באה לידי ביטוי בעיקר בשיעורי חינוך גופני וכן בנושאים מסוימים 
בתוכנית הלימודים במדעים. ההתייחסות לבריאות הנפש מרוכזת בעיקר בעבודת השירות הפסיכולוגי־
ייעוצי )שפ"י(. חשוב להדגיש כי התפיסה החינוכית של שפ"י אכן מבוססת על ראייה הוליסטית של 

https://www.teva.org.il/mada
https://www.teva.org.il/mada
https://www.zooniverse.org/
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הפרט, והתוכניות החינוכיות הפועלות בבתי הספר )למשל, התוכנית "כישורי חיים"( כוללות התייחסות 
לקשרים ההדדיים בין בריאות פיזית לבין רווחה נפשית ובריאות נפשית )צימרמן, 2011(. 

מקצועות  של  השוטפת  הלמידה  תהליכי  במסגרת  הולם  ביטוי  מקבלת  אינה  זו  ראויה  תפיסה  אולם,   
והנפש  הגוף  לבריאות  חדש  מקצוע  הספר".  בית  "רוח  במסגרת  ובעיקר  הגיל,  שכבות  בכל  הלימוד 
במטרה   ,)SEL( רגשית־חברתית  למידה  של  עקרונות  ועל  הפרט  של  ההוליסטית  הגישה  על  יתבסס 
להוביל לשגשוג (flourishing) רגשי־חברתי. במילים אחרות: רווחה נפשית המאפשרת תפקוד מיטבי, 
 Ryff & Singer,( ולחוות משמעות בחיים  יעדים  ליצור קשרים חברתיים, להציב  יכולת  בד בבד עם 
Kok & Fredrickson, 2010; Kok et al, 2016 ;2001(. ההוראה במקצוע זה תכוון להבניה של ידע 
הגוף  בריאות  לקידום  אקטיבית  לפעילות  וכן  ונפשית,  פיזית  לבריאות  הקשורים  נושאים  על  עמוק 
)בדומה למקצוע "חינוך גופני"( והנפש. במקומות שונים בעולם, מפותחות כבר כיום התערבויות בכיוון 
זה בבתי ספר על פי גישות שונות כגון מיינדפולנס )Zenner et al., 2014; Carsley et al., 2018(, יוגה 
 ,)Serwacki and Cook-Cottone; Ferreira-Vorkapic et al., 2015; Carman, & Parrott, 2018(

.)Waters et al., 2015( ומדיטציה

7.2. הכנסת מקצועות לימוד חדשים — סיכום והמלצות

הכנסת  כי  לזכור  יש  זאת  עם  הלימודים.  בתוכניות  חדשים  לימוד  מקצועות  לשלב  ממליצה  הוועדה  	
מקצוע חדש לתוכנית הלימודים מחייבת הסרה או צמצום של מקצוע אחר. 

מה  מראש  לקבוע  נכון  לוועדה  נראה  לא  הנוכחי,  העידן  את  המאפיינים  התכופים  השינויים  בגלל  	
צריכים להיות מקצועות הלימוד החדשים, שכן אנו צופים כי אלו ישתנו מעת לעת )בתוכנית הלימודים 

הממלכתית( ומקהילה לקהילה )בתוכניות הלימודים שאינן ממלכתיות(. 

"ועדת מקצוע" למקצועות  גוף מומחים קבוע במזכירות הפדגוגית, מעין  לפיכך אנו מציעים להקים  	
הלימודים  לתוכנית  חדש  לימוד  מקצוע  להכניס  יש  אם  יבחן  זה  גוף  בנושא.  שידון  חדשים,  לימוד 
במסגרת  יטופל  שהמקצוע  עדיף  ואם  גיל(,  ושכבות  שעות  )מספר  היקף  באיזה  כן  ואם  הממלכתית, 

יוזמות מקומיות מהשטח. 

גוף המומחים ייתן את דעתו על משאבים של זמן, ידע קודם של התלמידים, קיומם של משאבי ידע  	
שיאפשרו לבנות תוכנית לימודים איכותית וקיומם של אנשים מובילים שיכולו לקדם את התחום.

גוף המומחים יגבש המלצות בנושא תכנון הלימודים ברמה הממלכתית והמקומיות, בבחירת תחומי  	
לימוד חדשים והתאמתם לגיל התלמידים והתלמידות וכן בגיבוש עקרונות לפיתוח תוכניות לימודים 

בהתאם לטיבם המשתנה של תחומי הלימוד ולאור הניסיון המצטבר במקומות שונים בעולם.   

תהליך התכנון של כל אחד ממקצועות הלימוד החדשים יכלול כמה פעולות: הגדרה של מושגי יסוד  	
וארגונם סביב סוגיות או דילמות מרכזיות ו"שאלות גדולות"; ניסוח מטרות אופרטיביות בתחום התוכן 
ובתחום פיתוח החשיבה, ברמה קוגניטיבית וברמה מטא־קוגניטיבית והגדרה של יעדים לפיתוח ערכים, 

היבטים רגשיים וחברתיים, שיטות מחקר והנחות יסוד אפיסטמיות.  
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8. עידוד יוזמות ואוטונומיה של בתי הספר והמורים

מזה כחמישה עשורים מתנהל בספרות המחקרית דיון ער על מידת האוטונומיה שראוי לתת לדרגים השונים 
בהקשרו   .)2014 )וולנסקי,  המנהליים  בהיבטים  עוסק  הדיון  ומרבית  ובהפעלתה,  החינוך  מערכת  בעיצוב 
של מסמך זה עולה השאלה מהי מידת האוטונומיה ושיקול הדעת שיש לאפשר לדרגים השונים בבחירת 
תוכניות הלימודים ובעיצובן. בין החוקרים והחוקרות יש מחלוקות נרחבות לא רק בנוגע לתשובה לשאלה 
 Pearson &( זו, אלא גם בנוגע למשמעות השאלה עצמה — ולכן נתחיל את הדיון משתי הבחנות בסיסיות

.)Moomaw, 2005

ראשית, חשוב להגדיר במדויק של מי האוטונומיה. השלטון המרכזי יכול לבחור להעניק אוטונומיה לרשויות 
המקומיות, לבתי הספר ואף למורים ולמורות יחידים. בשטח יש מורים ומורות רבים בעלי יוזמה והתלהבות, 
המרגישים  לאלו  השמורים  ובמוטיבציה  בלהט  אותן  ומלמדים  ומוצלחות  יצירתיות  תוכניות  שמפתחים 
תוכניות  מגוון  שפיתחו  מורים  עם  נפגשנו  הוועדה  עבודת  במסגרת  שפיתחו.  התוכנית  על  ובעלות  גאווה 
מרשימות בתחומים שונים, מהוראת המקצועות ההומניים ועד המדעים המדויקים.14 אולם הספרות מלמדת 
(Erss, 2018). עקב  שקשה למורים להצליח בכך ללא עזרת המוסדות, המספקים להם תמיכה ומשאבים 
כך, רוב המחקרים הקיימים עוסקים ביישום האוטונומיה הקוריקולרית ברמת בתי הספר ולא בקרב מורים 
ולאו  החינוכית  מהפרקטיקה  מדי  כרחוקה  לרוב  נתפסת  זאת,  לעומת  המקומית,  הרשות  יחידים.  ומורות 
דווקא כסמכות מקצועית, ולכן אין לה יתרון מובנה על פני השלטון המרכזי בקביעת תוכניות הלימודים. 
קיימים כמובן מקרים יוצאי דופן, שבהם לרשויות יש אינטרס ואף יכולת לפתח תוכניות לימודים, אך לא 
או ברשת של בתי  יתמקד בבית הספר היחיד  כאן  כאן. כמו בספרות המחקרית, עיקר עיסוקנו  נדון בהם 
ספר העובדים יחדיו כגורם שיכול לקבל החלטות על תוכנית הלימודים; אלו הם גורמים מקצועיים בעלי 

משאבים, שמכירים היטב גם את השטח ואת הפרקטיקה החינוכית.

8.1. רמות שונות של אוטונומיה

על פי בוט, קיימות שלוש רמות שונות של אוטונומיה קוריקולרית )Boote, 2006(. הרמה הבסיסית ביותר 
הנדרשת כדי להיות מורה היא אוטונומיה פרוצדורלית: מעצם תפקידם, כל בית ספר וכל מורה מחויבים 
לקבל החלטות אוטונומיות. תוכנית הלימודים נתונה תמיד לפרשנות, ומורה העומדת מול תלמידיה מחויבת 
להפעיל שיקול דעת; עליה להחליט לדוגמה על קצב השיעור, על החומרים שכדאי להתעכב עליהם או על 
דרך הערכת הנלמד )Kennedy, 1992(. שיקולים בסיסיים כאלה מוְבנים בעבודת המורה, והיכולת לבצעם 

היא תנאי הכרחי להוראה מוצלחת. 

רמה גבוהה יותר של אוטונומיה היא אוטונומיה סובסטנטיבית, כלומר היכולת לקבל החלטות משמעותיות 
ומושכלות בנוגע לתוכנית הלימודים )Boote, 2006(. בית ספר או מורה בעלי אוטונומיה סובסטנטיבית 
יכולים להעריך חומרי לימוד בביקורתיות ולבחור ביניהם; יש להם יכולת לבצע התאמות מקומיות בתוכניות 

 .(Ben-Peretz, 1980) קיימות ולהכריע בין תוכניות לימודים מתחרות

פגישה זו נערכה במסגרת מפגש לימודי בנושא למידה אינטרדיסציפלינרית. סדר יום של המפגש והמצגות שהוצגו בו זמינים   14
באתר היוזמה. 

http://education.academy.ac.il/Index/Entry.aspx?nodeId=1035&entryId=21099
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הרמה הגבוהה ביותר של אוטונומיה היא אוטונומיה מחדשת. אוטונומיה זו מאפשרת לבית הספר או למורה 
לפתח תוכני לימוד בעצמם ולבצע שינויים מקיפים בתוכניות הלימודים הקיימות )Boote, 2006(. ברמת 
 Ben-Peretz,( אוטונומיה כזו, בית הספר מעורב באופן פעיל בבחירת תוכנית הלימודים, בעיצובה ובפיתוחה
1980(. אפשר להבחין, כמובן, בין פיתוח תוכניות לימודים חדשות ובין שיפור תוכניות קיימות והתאמתן, 
אך כיוון שגם בתוכניות קיימות מדובר על ביצוע התאמות מהותיות — רמת האוטונומיה הנדרשת בשני 

המקרים דומה.  

מאז ימיה הראשונים של מדינת ישראל עוצבה מערכת החינוך כמערכת מרכוזית, ולכן דרגות האוטונומיה 
שניתנו לבתי ספר בבחירת תוכניות הלימודים היו מוגבלות. לכאורה, סעיף 6 של חוק חינוך חובה )שנחקק 
ב-1953( והתקנות שנוספו לו מאפשרים להורים ולצוות בית הספר להשפיע על תוכניות הלימודים בכפוף 
לאישור השלטון המרכזי. כמו כן, בתחילת שנות השבעים קבע דוח של ועדה לעידוד ַיָזמּות מורים שעד 25% 
יוגדרו כשעות בחירה, והשליטה בהן תינתן להורים ולבתי הספר — המלצה  מתוכנית הלימודים הרשמית 
שעדיין תקפה כיום )ענבר, 1990(. אולם באופן מעשי, חסמים בירוקרטיים, חינוכיים וכלכליים הביאו לכך 
ניתן למנות  שהאוטונומיה לבחור תכנים קיימת באופן פורמלי, אך אינה מנוצלת בפועל. בין חסמים אלו 
תוכניות לימודים עמוסות שיש לעמוד בהן, חוסר אמון מספק במורים, דרישות לא אחידות, פתח צר בלבד 
לניהול עצמי, שנעשה החל משנות ה-90, לא שינה את  גם המעבר  ועוד.  ליוזמות, היעדר תקצוב מספיק 
המצב שינוי מהותי; עיצוב תוכניות הלימודים עדיין נתפס כאחריות של השלטון המרכזי )וולנסקי ופרידמן, 
דוברת, השפיעו בעיקר על  דוח  כגון  נוספים להעצים את העצמאות של מערכת החינוך,  ניסיונות   .)2003
היבטים ניהוליים וגם הם לא הובילו לאוטונומיה נרחבת יותר בבחירת תוכניות לימודים )ניר, 2006(. מבחינות 

רבות קרה דווקא ההפך, והדגש שהושם על הערכה ומדידה חיזק את המרכוזיות שבעיצוב התכנים. 

8.2. אוטונומיה פדגוגית בישראל כיום

את  לקדם  ומטרתן  החינוך  משרד  שמפעיל  תוכניות  כמה  לציין  זה  בהקשר  חשוב  לעיל,  הנאמר  למרות 
האוטונומיה הפדגוגית של בתי הספר:

זהו פרויקט  ייחודיות".  לימוד  "תוכניות  א' לפיתוח פדגוגי במשרד החינוך מפעיל פרויקט בשם  אגף  	
החובה  במקצועות  אלטרנטיבית  לימודים  תוכנית  להציע  העליונה  בחטיבה  ספר  לבתי  המאפשר 
וההגבר, כולל הצעת תכנים אחרים ודרכי הערכה חלופיות. בפרויקט משתתפים כיום כ-9,000 תלמידים 
ותלמידות מרחבי הארץ )כ-3000 תלמידים מכל שכבה, בכיתות י'-י"ב(. בין בתי הספר שהגישו תוכניות 
לימודים ייחודיות ניתן למנות כאלו מרקע חברתי־כלכלי חזק אך גם מרקע חלש; לדוגמה — כפר נוער 
ממדעי  כחלק  בקרימינולוגיה  לימודים  תוכנית  מלמד  בשב"ס,  לשירות  בוגריו  את  המייעד  בצפון, 
החברה. יש גם תוכניות לימודים אזוריות: מכון דוידסון של מכון ויצמן, למשל, מפעיל תוכניות לימודים 

ייחודיות לתלמידים מצטיינים מרחובות והסביבה.

אגף פיתוח פדגוגי מפעיל מאז 2007 גם את תוכנית תמ"ר — תוכנית ממירת בגרות. תוכנית זו מאפשרת  	
החולפת  הלימודים  ובשנת  החובה,  במקצועות  חלופיות  והערכה  למידה  תוכניות  להגיש  ספר  לבתי 
המיצב  שכבות  מכל  ספר  בתי  בכ-240  כיום  מופעלת  התוכנית  הבחירה.  במקצועות  גם   — )תשע"ט( 
החברתי־כלכלי, ומאפשרת לבתי הספר להמיר בחינת בגרות )בהיקף של שתי יחידות לימוד( בתהליך 
למידה סדור ומובנה, המתפרס על פני שתי שנות לימוד. בסוף תהליך הלמידה, התלמידים מגישים עבודת 
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חקר )PBL( או מטלת ביצוע. מטרת התוכנית היא לאפשר ולקדם למידה מעמיקה באמצעות חקר, אגב 
 הנחלת מיומנויות חקר ושימוש בכישורי חשיבה. המורים הפועלים בתוכנית זו זוכים לליווי של פיתוח 
מקצועי — הן בתחום הדעת שהם מלמדים, הן בהכשרה פדגוגית העוסקת בהנחיית הלמידה בדרך החקר. 
מפמ"רים ומדריכים במטה המשרד מרכזים את התוכנית בתחומי הדעת השונים — כל מפמ"ר קובע מה 
יהיו התכנים שיילמדו בתהליך החקר, אם כי יש גמישות מסוימת למורים ולמנהלים. המורים והמורות 

בוחרים את מתודת הלימוד ואת דרך הנחיית התלמידים והתלמידות בתהליך הלמידה. 

אגף מחקר ופיתוח )מו"פ(, ניסויים ויוזמות מפעיל — בשיתוף אגף בכיר לתכנון ואסטרטגיה — פיילוט  	
הם  השטח  גופי  לשטח.  יותר  הקרובים  לגופים  הניתנת  הגמישות  את  להגדיל  האפשרות  את  שבוחן 
ושיקול  תנועה  מרחב  הענקת  כלומר   — והגמישות  המקומיות,  והרשויות  הספר  בתי  מנהלי  המורים, 
ובבחירת דרכי הפעולה. הרשויות שישתתפו  דעת בתחומים מסוימים — מתבטאת בבחירת המטרות 
ייצרו  ייבחנו לצד הישגים חינוכיים מדידים אחרים. הרשויות  והיעדים  יעדים,  יציבו לעצמן  בפיילוט 
מודלים להתנסות בכמה בתי ספר בתחומן, ובעתיד יסיקו מסקנות מתוך ההתבוננות בהתנסויות האלה. 
יבחנו  ולא  יותר,  טובות  תוצאות  להשגת  כאמצעי  פדגוגית  אוטונומיה  בהענקת  יעסקו  מסקנותיהם 
באופן פרטני את האסטרטגיות השונות שנקטו הרשויות. חשוב להדגיש כי בחינת היעדים לא תיעשה 
האוטונומיה  ולמֶטה.  לרשויות  משותף  תהליך  תהיה  אלא  מלמעלה,  התוצאות  של  ניטור  באמצעות 
תינתן בשני נושאים מרכזיים: 1( פיתוח מקצועי של עובדי הוראה; 2( תוכניות לימודים ופדגוגיה. נושא 
המדידה וההערכה עלה גם הוא כאפשרות לבחינה בפיילוט, אך בינתיים לא יעסקו בו. הפיילוט מתוכנן 

לצאת לדרך בשנת הלימודים תש"ף.  

8.3. הטיעונים בעד הרחבת האוטונומיה הפדגוגית 

המלצת מסמך זה היא לממש ולהרחיב את האוטונומיה המוענקת לבתי הספר בבחירת תוכניות לימודים, 
בעיצובן ובפיתוחן, תוך כדי יצירת תנאים המתאימים לכך. השאיפה היא ליצור תנאים שיאפשרו לבתי הספר 
חלקים  של  ובפיתוח  בעיצוב  בבחירה,  פעילה  השתתפות  להשתתף  כלומר  מחדשת,  אוטונומיה  להפעיל 
מבוססת  זו  המלצה  כיום.  להם  שמוגדר  הבחירה  מרחב  את  מיטבי  באופן  ולמצות  הלימודים,  מתוכניות 
על הספרות המחקרית, המלמדת על היתרונות שבמתן אוטונומיה לבתי הספר — אך גם על הקשיים, על 
הסכנות ועל האתגרים שבדבר. תחילה יוצגו היתרונות הישירים של האוטונומיה; לאחר מכן יידונו המגבלות 
והקשיים, ולבסוף יוצע רציונל שתומך בהרחבת האוטונומיה הקוריקולרית ומבוסס על הבנה מתפתחת של 

החינוך כמערכת מורכבת.

טיעון מרכזי אחד התומך בהגדלת האוטונומיה לבחירת תוכניות הלימוד מתבסס על כך שלבתי ספר ולמורים 
 (Schwab, ולמורות יש יתרון מובנה — הנובע מקרבתם לתהליך החינוכי עצמו. לפי ניתוחו הקלסי של ְשוואּב
(1973, עיצוב תוכנית לימודים מוצלחת דורש בין השאר היכרות עם התלמידים והתלמידות, עם סביבתם 
ועם צוות ההוראה עצמו. לפי שוואב, הרלוונטיות וסיכויי ההצלחה של תוכניות הלימודים תלויים במידה 
מהשלטון  יותר  טובה  בעמדה  כמובן  נמצאים  והמורות  והמורים  הספר  בית  אלו.  לגורמים  בהתאמה  רבה 
המרכזי לביצוע התאמות כאלו: לבית הספר יש ידע נרחב על התלמידים והתלמידות בזכות ההיכרות עימם, 
יותר  מודע  גם  הספר  בית  דרישותיה.  ואת  צרכיה  את  בה,  פועל  שהוא  הקהילה  את  יותר  טוב  מכיר  והוא 
פועל  הוא  שבתוכן  והאחרות  החברתיות  הכלכליות,  ולמגבלות  בו  שעובד  הצוות  של  ולחולשות  לחוזקות 
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)Garrett, 1990(. בתנאים המתאימים, ידע זה יכול להיתרגם ליצירת תוכנית לימודים יעילה יותר, העונה 
טוב יותר על צורכי התלמידים והקהילה. 

אולם  והתלמידים,  התלמידות  בהישגי  גם  לשיפור  יוביל  קוריקולרית  אוטונומיה  מתן  כי  ציפייה  קיימת 
הממצאים שתומכים בכך מעורבים: יש מחקרים המלמדים שאוטונומיה זו אכן תורמת לשיפור ההישגים, 
אך יש גם כאלה המוצאים שהיא דווקא פוגעת בהם; מחקרים אחרים טוענים שאין לה שום אפקט ממשי 
)OECD, 2011(. בכל מקרה, אף אם האוטונומיה אינה משפיעה ישירות על הישגים, היא מאפשרת את 
התאמת התכנים לצרכים המקומיים — התאמה חשובה כשלעצמה. האוטונומיה יכולה לסייע לבית הספר 
ליצור תוכניות לימודים אשר מתאימות לרצונותיהם של ההורים ולצרכיה של הקהילה, והדבר עשוי לתרום 

לחיזוק מעמדו של בית הספר.  

הרעיון שיש לחזק את האוטונומיה הקוריקולרית של בתי הספר שואב תימוכין גם ממחקרים שעוסקים 
בהשפעות אוטונומיה זו על מורים. מחקרים רבים מלמדים שבתנאים הנכונים, מתן שליטה למורים ולבתי 
 Hong &( ספר על תוכנית הלימודים מחזק מאוד את תחושת השייכות של אותם מורים למוסד ולמערכת
Youngs, 2016(. האוטונומיה הקוריקולרית מחזקת גם את הסמכות המקצועית של בתי הספר ושל המורים 
 .)Glatthorn, 1987( בה  שזכו  אלה  בקרב  והמסוגלות  ההישג  תחושת  להגברת  לתרום  ועשויה  והמורות, 
ומורות  נדבך חשוב בהעצמת מורים  היכולת להשפיע על הבחירה מה ללמד, איך ללמד ומתי ללמד היא 
ובקידום ההיבטים הפרופסיונליים של המקצוע. נוסף על כך, היות שבית הספר והמורים מרגישים בעלות 

על התוכנית שבחרו, עיצבו או עזרו לפתח, הם מחויבים אליה יותר ופועלים נמרצות להטמעתה. 

היבט אחר של מתן אוטונומיה למורים ולמורות, הכרוך גם הוא בשאלות מוטיבציה, הוא קיומו של קשר 
כך:  מוסבר  זה  קשר  והתלמידות.  התלמידים  של  לזו  ולמורות  למורים  המוענקת  האוטונומיה  בין  חיובי 
תוכניות  ולקביעת  בכלל  אוטונומיה  ליותר  זוכים  ומורות  מורים  שכאשר  מלמדים  מחקרים  שנאמר,  כפי 
עניין  ידי  על  מּוָנעים  והם  להוראה,  שלהם  הפנימית  המוטיבציה  להגברת  מוביל  הדבר  בפרט,  הלימודים 
שככל  מלמדים  מחקרים  ככלל,   .)Pelletier, Séguin-Lévesque, & Legault, 2002( שליחות  ותחושת 
שמופעל על מורים ומורות לחץ חיצוני רב יותר והם נדרשים למלא אחר דרישות מערכתיות נוקשות ללא 
 .)Niemiec & Ryan, 2009( יכולת להפעיל שיקול דעת, כך יורדת המוטיבציה הפנימית שלהם להוראה 
נמצא גם שמורים ומורות הפועלים מתוך מוטיבציה פנימית נסמכים פחות על מנגנוני שליטה כאשר הם 
 Roth, Assor,( עוסקים בהוראה, ומאפשרים לתלמידים ולתלמידות סביבת לימודים פתוחה וחופשית יותר
Kanat-Maymon, & Kaplan, 2007(. סביבה זו תורמת להתפתחות מוטיבציה פנימית גם אצל התלמידים, 
ומיתרגמת בסופו דבר לאוטונומיה אישית רבה ולרווחה גבוהה יותר שלהם )Ryan & Deci, 2000(. מלבד 
זאת, סביבה לימודית פתוחה אף יוצרת תנאים מתאימים יותר לפיתוח עניין ולרכישת מיומנויות חשיבה 
)Facione, 1990(. המסקנה הנגזרת מכך היא שמתן אוטונומיה קוריקולרית  אצל התלמידים והתלמידות 
למורים ולמורות עשוי לשחק תפקיד מפתח ביצירת תנאים המאפשרים פיתוח חשיבה ובהגדלת הרווחה 

    .)Roth et al., 2007( והאוטונומיה של התלמידים והתלמידות
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8.4. חסרונות של הרחבת האוטונומיה הפדגוגית

משקל  רבי  טיעונים  קיימים  ספר  בתי  ושל  ומורות  מורים  של  קוריקולרית  אוטונומיה  על  בשיח  כן,  אם 
להרחבתה ולחיזוקה. אולם מנגד, המחקר מצביע גם על הקשיים שעולים ממנה. כאשר מתן האוטונומיה 
נעשה ללא הכשרה מתאימה, או בסביבה שאינה תומכת ומספקת את התנאים הנדרשים, הוא יכול להזיק. יש 
סכנה שמורים ומורות שלא קיבלו הכשרה מתאימה או שאין להם ידע מספיק יעדיפו לאמץ תוכניות בעלות 
גוון שמרני או יפתחו בעצמם תוכניות כאלה )Kennedy, 1992(. כאשר מורים ומורות ללא כישורים יידרשו 
לפתח תוכניות לימודים, התוכניות יהיו לרוב ברמה נמוכה ואולי אף לא קוהרנטיות. מלבד ידע נקודתי על 
התלמידים והתלמידות, המורים והמורות והתנאים הסביבתיים, כדי לפתח תוכניות לימודים מוצלחות או 
לבצע התאמות מקיפות בתוכניות קיימות נדרשים הן ידע מעמיק בחומר שרוצים להעביר, הן הבנה איך 
 .)Schwab, 1973( לתרגם תכנים לתוכנית לימודים, ולא תמיד אלה נמצאים בידי בית הספר וצוותי ההוראה

באותו הקשר עולה גם השאלה אם מורים ומורות מודעים מספיק לבעיות אתיות העלולות לצוף בתהליך 
הפיתוח, העיצוב והשינוי של תוכניות הלימודים, ואם הם בעלי הכלים הנחוצים להתמודדות עם בעיות אלה. 
סכנה אפשרית הנובעת לעיתים מהיעדר מודעּות מספקת בתחום זה היא שמורים ומורות יביאו את דעותיהם 
הקדומות אל תוך תוכנית הלימודים )Boote, 2006(. יתר על כן, פערי ההכשרה והיכולת שבין מורים עלולים 

.)Glatthorn, 1987( להוביל ליצירת תוכניות לימודים באיכות שונה, ובעקבות זאת לאי־שוויון במערכת

מחקרים אף מלמדים שמתן אוטונומיה קוריקולרית לא ישפר בכל תנאי את המוטיבציה של המורים והמורות 
)Archbald & Porter, 1994(. כאשר מורים ומורות אינם מתוגמלים על העבודה הנוספת הנדרשת מהם, 
 Hong & Youngs,( הם רואים בצורך להכריע בנושא תוכנית הלימודים מעמסה מכבידה ואינם רוצים בכך
2016(. קבלת הכרעות בנוגע לתוכנית הלימודים דורשת גם הקדשת זמן לנושא, ואם לא מוקצה זמן מיוחד 
למטרה זו — הלחץ שממילא מופעל על צוותי ההוראה מועצם )Kennedy, 1992(. כמו כן, בחירה ועיצוב 
של תוכניות לימודים דורשים פעמים רבות משאבים כלכליים, ומחייבים תמיכה של בית הספר ושל המורים 
סדרת  במוטיבציה.  לפגוע  ואף  לתסכול  להוביל  עשוי  הדבר  ניתנים,  אינם  אלו  כאשר  האחרים;  והמורות 
מחקרים שנערכו לאחרונה בדרום קוריאה — מדינה שהעבירה רפורמות לחיזוק האוטונומיה הקוריקולרית 
של מורים ומורות — מעידה שקשיים אלו הם מהותיים, ועשויים למנוע מהיתרונות שנקשרו לאוטונומיה זו 

.)Hong & Youngs, 2016( לבוא לידי ביטוי

שני חששות משמעותיים אחרים עולים בדיון על האוטונומיה הקוריקולרית: חשש שהיא תוביל להזנחת 
תכנים חשובים וחשש שתוכנית הלימודים תהיה חשופה יותר למניפולציה חיצונית. ראשית, כאשר מורים 
לבחור  עשויים  הם  בלעדי,  כמעט  באופן  הלימודים  תוכניות  את  בוחרים  או  מעצבים  ספר  ובתי  ומורות 
להשמיט תכנים מרכזיים. לדוגמה, קיימת דאגה שבתי ספר יבחרו שלא לחנך לערכים לאומיים או לא יעסקו 
במקצועות יסודיים כגון מתמטיקה ומדעים )ניר, 2006(. אולם היות שמסמך זה מגדיר במפורש שיש תחומים 
וכן משום שהאוטונומיה המוצעת בו מוגבלת — אין בכך איום אמיתי בהקשר הנוכחי.  שחייבים להילמד, 
הורים  כגון  שונים  גורמים  מצד  ללחצים  אותם  חושף  והמורות  והמורים  הספר  בתי  בידי  כוח  מתן  שנית, 
ובעלי אינטרסים אחרים, וגורמים חיצוניים אלה עלולים להתערב בשיקולים פדגוגים ולהוביל לפגיעה בטיב 
החינוך. כאשר ההחלטות נמצאות בידי סמכות מרכזית, ההשפעה של גורמים מקומיים היא מוגבלת; אולם 
 Molander, Grimen, &( למניפולציה  יותר  חשופות  הן  יותר,  נמוכות  לרמות  עוברות  הסמכויות  כאשר 
Eriksen, 2012(. לא קשה לדמיין כיצד גופים כלכליים, פוליטיים או אחרים מפעילים לחץ על בתי הספר 

כדי שילמדו תכנים התואמים את השקפת עולמם או את העדפותיהם. 
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מהדיון שנערך עד עתה עולה שהגדלת האוטונומיה צריכה להיות מותנה ביצירת תנאים מתאימים למימושה 
ולמורים  הספר  לבתי  מתאימה  תמיכה  לספק  וכן  זמן,  כולל  משאבים,  להעניק  נדרש  כך  לשם  המיטבי. 
שיצירת  מראים  מחקרים   .)Kennedy, 1992( לימודים  תוכניות  של  ובפיתוח  בעיצוב  שעוסקים  ולמורות 
רשתות תמיכה בתוך בתי ספר וביניהם היא תנאי ליישום מוצלח של אוטונומיה קוריקולרית, ושנדרשת גם 
הכשרה מתאימה לאלו הרוצים לעסוק בפיתוח ובבחירה של תוכניות לימודים )Ben-Peretz, 1980(. כמו 
כן, חשוב שהאוטונומיה לא תיָכפה על בתי ספר ועל מורים ומורות אלא תתאפשר אם יבחרו בכך. נוסף על 
כך, יש להקים מנגנונים אשר יבטיחו שגורמים חיצוניים לא יוכלו להפעיל לחץ על בתי הספר ועל המורות 
והמורים, ושאם בכל זאת יופעל לחץ כזה — יהיו להם דרכים להתמודד איתו. ולבסוף: חיזוק האוטונומיה 
ועידודה מחייב  דורש הגדרה מחודשת של סמכויות המערכת המרכזית,  הקוריקולרית, במיוחד בישראל, 

הסרה של חסמים רבים והעברת סמכות מהמרכז החוצה, גם במחיר ויתור מסוים על שליטה.

8.5. דיון — האם כדאי להרחיב את האוטונומיה הפדגוגית בישראל? 

לנוכח הנאמר עולה השאלה אם יתרונות האוטונומיה הקוריקולרית — קרי היכולת לבצע התאמות בשטח 
ושיפור אפשרי במוטיבציה של המורים והמורות ושל התלמידים והתלמידות — מצדיקים את ההשקעה בה, 
את השינויים הנדרשים להרחבתה ואת הצורך להתמודד עם הקשיים ועם הסכנות שהיא מעלה. עמדתה של 
הוועדה במסמך זה היא שאכן כך הדבר. עמדה זו מקבלת חיזוק מהכרה מחקרית הולכת ומתרחבת שהחינוך 
האחרונים  בעשורים  צמח  זה  מושג   .(Radford, 2008) מורכבת  מערכת  המקצועית,  ההגות  כלשון  הוא, 
במדעי הטבע, אך מצא את דרכו גם למדעי החברה והחינוך )Davis & Sumara, 2006(. כדי להסביר את 
המושג, יש לבצע הבחנה בין מערכות מסובכות למערכות מורכבות: מערכות מסובכות הן מערכות שיש 
בהן משתנים וחלקים רבים, אך הקשרים ביניהם ברורים וקבועים. תאורטית, ניתן להבין מערכות מסובכות 
על ידי פירוקן למרכיביהן; לדוגמה, מטוס קרב הוא מערכת מסובכת, ובאמצעות ניתוח מרכיביו ניתן להבין 
וחלקים  משתנים  יש  בהן  שגם  מערכות  הן  מורכבות  מערכות  מנגד,   .)Semetsky, 2008( עובד  הוא  איך 
רבים, אך לעיתים הם מתחברים ביניהם בדרכים חדשות ולא צפויות. בשונה ממערכות מסובכות, לא ניתן 
להבין מערכות מורכבות על ידי פירוקן לרכיבים. לדוגמה, לא נוכל להבין התנהלות של כיתה על ידי פירוקה 
גם  ולעיתים לא צפויות. חשוב  נוצרות דינמיקות חד־פעמיות  ולסביבה פיזית; בכיתה  לתלמידים, למורים 
להדגיש שמערכות מורכבות אינן כאוטיות, כלומר יש בהן אלמנטים צפויים וסדורים שנוהגים בעקיבות, 

 .)Geyer & Rihani, 2010( לצד כאלו שאינם סדורים ועקיבים

מורכבותה של המערכת החינוכית נובעת מכך שהיא עוסקת בבני אדם, שהחיבור ביניהם הוא פעמים רבות 
תלוי הקשר ואינו צפוי )Cziko, 1989(. היא נובעת אף מכך שהמעשה החינוכי מושפע ממספר רב ביותר של 
גורמים, ולא ניתן להכיר ולטפל בכולם. נוסף על כך, מערכת החינוך היא גם מערכת המכונה בספרות "מערכת 
אינם  ההורים  לדוגמה,  חיצונים.  מגורמים  מאוד  שמושפעת  ברורים  גבולות  ללא  מערכת  כלומר  פתוחה", 
חלק אינטגרלי של מערכת החינוך, אך ההשפעה שלהם עליה רבה. פתיחות זו של המערכת מוסיפה מאוד 

 .)Morrison, 2008( למורכבותה, ומעצימה את הקושי להבין אותה באמצעות פירוקה למרכיביה השונים

התנהגותה  את  לצפות  ניתן  שלא  היא  והמשמעות   — מורכבת  מערכת  היא  הרמות,  בכל  החינוך,  מערכת 
)Radford, 2008(. במערכות מורכבות יש לסיטואציה הספציפית,  ניתן לשלוט עליה  ולא תמיד  במלואה 
של  תפקודה  על  מכרעת  השפעה  התפתחותם  ולדרך  הדברים  מתרחשים  שבו  להקשר  הנתונים,  לתנאים 
לימודים,  בתוכניות  עוסקים  אנו  כאשר  גם  נכון  הדבר  מפתח.  תפקיד  אלו  עם  להיכרות  ולכן  המערכת, 
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והיכולת להפיק מהן את המרב תלויה מאוד ביכולת לבצע התאמות מקומיות. הספרות המחקרית שעוסקת 
במערכות מורכבות מדגישה מאוד את החשיבות בהפעלת שיקול הדעת של גורמים מקומיים ואת הצורך 
 Colander & Kupers,( באוטונומיה כדי להבטיח שהמערכות יתפקדו לא רק תפקוד מיטבי אלא גם ראוי
2014(. יש לשים לב לכך שדברים אלו תקפים לשני המובנים של אוטונומיה מחדשת שהוזכרו כאן, כלומר הן 
לאוטונומיה לפרש ולהתאים תוכנית לימודים קיימת להקשר מסוים, הן לאוטונומיה לפתח תוכנית לימודים 

חדשה ומקורית. 

כמו כן, נוסף על היותה מערכת מורכבת, יש לזכור שמערכת החינוך גם מתנהלת בתוך סביבה שמשתנה תדיר, 
והדבר גורם לכך שההתאמות והשינויים הנדרשים בה רבים עוד יותר. אם המורים והמורות ובתי הספר לא 
ייקחו חלק פעיל בעיצוב ובהתאמה של תוכניות הלימודים, בתחומים מסוימים יהיה קשה עד בלתי אפשרי 
לשמור על תוכניות לימודים רלוונטיות ועדכניות. קצב השינוי חשוב אף הוא, והאוטונומיה מאפשרת לבצע 
שינויים במהירות גבוהה יותר. לנוכח מציאות זו הגדלת האוטונומיה הקוריקולרית של מורים ומורות רצויה 
ואף הכרחית, אולם בהקשר זה יש להבחין בין שינויים שהם תוצר של התפתחויות בחזית המחקר והפיתוח, 
ובין אלו שנובעים מגורמים סביבתיים ואחרים. הנחת העבודה כאן היא שהתאמת תוכניות הלימודים לתנאים 
ומחקריים  ואילו ההתאמה לחידושים מדעיים  ומורות,  ידי מורים  ביותר על  בכיתה תיעשה בצורה הטובה 

תבוצע על ידי מומחים ומומחיות — ולא בתחומי האוטונומיה שניתנת למורים ולמורות. 

8.6. עידוד יוזמות ואוטונומיה — סיכום והמלצות

ואת  היעדים  את  משרת  לכך  המתאימים  התנאים  ליצירת  בכפוף  ספר  לבתי  יותר  רבה  אוטונומיה  מתן 
יוכל לתרום תרומה  קוריקולרית  אוטונומיה  קידום מושכל של  זה.  ביסודו של מסמך  המטרות שעומדים 
שבהן  במדינות  האזרחי־דמוקרטי.  החינוך  וחיזוק  הרווחה  קידום  החשיבה,  פיתוח  כגון  למטרות  ניכרת 
קיימים התנאים המתאימים והאוטונומיה הקוריקולרית אכן ממומשת, כגון בפינלנד, היא הופכת לחוזקה 
מרכזית של מערכת החינוך ומאפשרת את הצלחתה בעולם המורכב שאנו חיים בו )Erss, 2018(. בצל מגמות 
כי  ועל תוכניות לימודים, חשוב להדגיש  חינוך  ובקרה על מערכות  ליותר שליטה  הפוכות, אשר מובילות 
בעולם משתנה ובמערכות מורכבות — דווקא לאוטונומיה יש תפקיד מפתח בקידום מערכת החינוך והחברה.

בהקשר זה הוועדה ממליצה לפעול בכמה דרכים: 

אוטונומיה  מקבלת  המיטב  את  להפיק  הספר  ולבתי  ולמורות  למורים  שיאפשרו  תנאים  ליצור  יש  	
וכן לספק הכשרה  קוריקולרית מורחבת. יש להקצות זמן ומשאבים לחיזוק האוטונומיה ולמימושה, 
יש  ובעיצובן.  לימוד  תוכניות  בפיתוח  לעסוק  למעוניינים   — תגמול  אף  האפשר  ובמידת   — מתאימה 
לפעול אף ליצירת מערכות תמיכה נאותות כגון רשתות של מורים ובתי ספר, ועל מערכות תמיכה אלו 
לנסות ולהבטיח שבתי הספר והמורים העוסקים בפיתוח ובהתאמה של תוכניות לימודים לא יושפעו 

משיקולים זרים ומגופים שאינם מקצועיים. 

במערכת.  מוגדרת  האוטונומיה שכבר  את מימוש  כיום  מונעים  אשר  בירוקרטיים  להסיר חסמים  יש  	
גורם אחר המוֵנע את מימוש האוטונומיה שכבר ניתנת כיום הוא היקף המבחנים עתירי הסיכון במערכת 
והמשקל הרב שניתן להם. הלחץ להצליח במבחנים אלו מביא מנהלים ומנהלות ומורים ומורות להיצמד 
לתוכניות הלימודים בתחומים הנבדקים וללמד אותן באופן שמרני, ופוגע במוטיבציה לקבל החלטות 



114

ם  י ד ו מ י ל ה ת  י נ כ ו ת י  ב י כ ר מ

אוטונומיות על תוכני הלימוד ועל צורתם. משום כך, חיזוק האוטונומיה מחייב להעריך מחדש את אופי 
השימוש שנעשה במבחנים עתירי סיכון ואת היקפם )זוהר, 2013(. 

הספר  לבתי  יינתן  יותר,  נרחבת  קוריקולרית  לאוטונומיה  התשתית  הנחת  שלצד  ממליצה  הוועדה  	
הספר  שבתי  לכך  לשאוף  יש  הלימודים.  תוכניות  בנושא  להכריע  יותר  רב  כוח  גם  ולמורות  ולמורים 
ישתמשו בחופש שכבר שניתן להם לעצב, לבחור או לפתח כרבע מתוכנית הלימודים. מעבר לכך, יש 
לוודא שמורים ומורות שהוכשרו בהכשרה המתאימה יקבלו חירות רבה יותר להעביר את תוכני היסוד 
באופן אוטונומי. עם זאת, הוועדה ממליצה שלא לנסות ולכפות על מורים ומורות להפעיל אוטונומיה 

קוריקולרית, אלא לעודד אותה בקרב אלו אשר מעוניינים בכך. 

הוועדה ממליצה על הקמת גוף בתוך המזכירות הפדגוגית שיגבש הצעות להקצאת משאבים פדגוגיים  	
בירוקרטיות לאוטונומיה,  יסייע בפתרון מגבלות  ותקציביים עבור קידום האוטונומיה הקוריקולרית, 
על  זה לאסוף מידע  גוף  על  ובתי ספר.  בין מורים  ולמידה  הוראה  ומשאבי  ידע  ויקים במות לשיתוף 
יפתח אמות  זה  גוף  כך,  על  נוסף  מימוש האוטונומיה הקוריקולרית בתוך מערכת החינוך המקומית. 
לפגום  בלי  והתלמידות  התלמידים  זכויות  את  להבטיח  כדי  עדינה,  בקרה  שיאפשרו  מושכלות  מידה 

בתחושת האוטונומיה של אנשי החינוך. אמות מידה אלו יתרכזו בשלושה היבטים: 

הגדרת הנושאים שלא ייכללו בתחומי האוטונומיה הפדגוגית, למשל — עיסוק בתכנים פוגעניים   
שאינם שומרים על עקרונות של שוויון, סובלנות וכדומה.

גיבוש אמות מידה לבחינת איכות המרכיבים הפתוחים שהמורים והמורות פיתחו בעצמם, כולל   
בחינתם לאור רשימת הקריטריונים הכללית לבחירה בין תחומי לימוד )הקריטריונים יוצגו בהמשך, 

בסעיף שלוש של הפרק הבא(.

גוף  אותו  יגבש  בצורה מושכלת,  בו  יקר שיש להשתמש  הוא משאב  מתוך הנחה שזמן הלימוד   
גם קריטריונים לקביעת היקף השעות של המרכיבים הפתוחים במסגרות החינוך ובשלבי הגיל 
גורמים חיצוניים  ולבתי ספר להימנע מהשפעות  ולמורות  יסייע הגוף למורים  כן,  השונים. כמו 

שעשויים לפגוע בשיקולים הפדגוגיים של אנשי המקצוע, או יעזור להם לעמוד בהם.
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