
 בירושלים  העברית האוניברסיטה

 החברה   למדעי הפקולטה 

 וממשל  ציבורית למדיניות פדרמן  ש"ע  הספר בית

 

 

 

 

 

 

הכנה לשוק העבודה העתידי בהיבט החינוך 

 בבתי הספר 

 

 ביטון -שאשא יפעתמוגש לשרת החינוך, ד''ר 

 

 

 

   המרצים:

 הקמן   ענבל ר"ד

 חגי דרור 

 קדרון  חנה 

 

 ולרשטיין מגיש הנייר: עמרי 

 



2 
 

 תוכן עניינים 

 3..תקציר מנהלים.................................................................................................................

 4...................................................................................................תופעות בלתי רצויותו רקע

 7................. הבעיה....................................................................................................הגדרת 

 9.............חלופות.................................................................................................................

 13...........................................................................................החלופות להערכת   קריטריונים

 14.....................................................................................הערכת החלופות על פי קריטריונים

 16............................................................................................................המלצת מדיניות....

 17.........נספחים...................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 תקציר מנהלים 

של   בעיצומו  מצויים  אנו  טכנולוגיים.  שינויים  בעקבות  היתר  בין  ומשתנה,  הולך  העבודה  שוק 

משוק של מקצועות לשוק של מיומנויות. השינויים הטכנולוגיים עלולים לגרום לכך  מעבר  תהליך  

יהיו מובטלים בעתיד  15%-שכ לכך,  הקרוב  מאוכלוסיית ישראל  בנוסף  לירידה ברמת  .  צפי  ישנו 

המשכורות של עובדים בעלי מיומנויות נמוכות אף יותר מהמצב כיום. תופעות אלה יגרמו לפגיעה  

במשק  בצמיח הכלכלית  לוה  אי  יובילו  העבודה  שוויון.  ההגדלת  לשוק  להתכונן  המרכזית  הדרך 

ודה של המאה  פיתוח מיומנויות הרלוונטיות לשוק העב העתידי היא מיקוד בילדים בבתי הספר ו

אינם  21-ה בארץ  הספר  שבתי  מראים  מחקרים  לקידום  .  אלה פועלים  והתלמידים    מיומנויות 

הבינלאומיים המיומנויות  במבחני  נמוכים  למקומות  מגיעים  מספר  הישראליים  בעבר  נעשו   .

שניסו   החינוך  במשרד  עם  רפורמות  מסמך  להתמודד  מאוד.  מעטה  הצלחה  עם  אך  זו,  בעיה 

  צמצום דרך המקצועות הקיימים על ידי    21-היץ להטמיע את מיומנויות המאה  מדיניות זה ממל 

דומה  אינטרדיספלינרים  קצרים  לקורסים  הלימודים  ושינוי   הקיימים  המקצועות זו  חלופה   .

שנעשתה   רבהלרפורמה  להצלחה  וזכתה  הספר,  בפינלנד,  בבתי  אלה  מיומנויות  לימוד  דרך   .

 . ותהעתידי יהיו בעלי מיומנויות רלוונטיהתלמידים שיצאו לשוק העבודה 
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 ותבלתי רצוי  ותופעות רקע

ובהיקף חסר תקדים.   ושוק העבודה משתנה במהירות  המהפכה התעשייתית הרביעית כבר כאן, 

נעלמים   שמקצועות  לכך  גורם  האוטומטיזציה  של  וכניסתה  בטכנולוגיה  התכופים  השינויים 

ונוצרים בתדירות גבוהה. בעקבות זאת יש שינוי משוק של מקצועות, שהינם קבועים, לשוק של  

סטיליים ויכולים לשמש מעסיקים ועובדים בעולם משתנה. השינוי משוק של  מיומנויות, שהינם ור

למאה   המתאימות  מיומנויות  של  לשוק  את    21-ה מקצועות  לשנות  צריכים  שעובדים  לכך  גורם 

מל שלהם  הלמידה  לשוק    מידתמיקוד  רלוונטיים  להישאר  בשביל  מיומנויות  ללמידת  מקצועות 

ומשנים   דרסטיים  אלה  שינויים  תעסוקה  העבודה.  )ועדת  העולם  בכל  העבודה  שוק  את  לעומק 

עפ2018,  2030 כ  "י (.  שניתח  לדמוקרטיה,  הישראלי  המכון  של  שעסקו    75-מחקר  מחקרים 

חשיבה    , נמצאו ששמונת מיומנויות אלה הן המיומנויות החשובות ביותר:21-הבמיומנויות המאה  

וחדשנות,  ביקורתית בעיות,  יצירתיות  פתרון  פ,  יכולת  עצמיה,   עולהשיתוף  למידה  ,  תכוונה 

מידע,  עצמית ודיגיטלי,  ניהול  טכנולוגית  )אוריינות  וזליבנסקי,  ת  על  ל)   (2019אייזנברג  הרחבה 

   .(נספח א'ר' המיומנויות 

רצויה ת פוטנציאלית של אוכלוסיות מוחלשות  1  ופעה בלתי  פריי ואוסבורן    –: אבטלה עתידית 

  כל   עבור  בחן  המודל.  כמה המקצוע נמצא בסיכון למחשוב( פיתחו במחקרם מודל שחוזה עד  2013)

  שהמקצוע   הסיכוי  את  המנבאים  כגורמים  דעת   ושיקול  ביצירתיות  כרוך  הוא  כמה  עד   מקצוע

  / מכונות  לידי   המקצוע  העברת  את  המנבאת,  החזרתיות  מידת   לעומת,  אדם  בני   בידי   יישאר

שכ  נערךמחקרם  .  מחשבים ונמצא  בישראל  גבוה    15%-גם  בסיכון  נמצאות  בישראל  מהמשרות 

-כ  מהווים,  2022יולי  מהעובדים בישראל נכון ל  15%)  להיעלמות בעקבות השינויים בשוק העבודה

מרבית משרות אלה מאופיינות בפריון עבודה נמוך, שעות עבודה נמוכות, ואינן  .  (עובדים  870,000

גבו השכלה  )מדהלה,  הדורשות  כיוון  2019ה  טכנולוגיה  ידי  על  להחלפה  ניתנים  אלה  מקצועות   .)

וגזלה,   )נתנזון  נהגים  ואף  טלפוני  מענה  פקידים,  כמו  וטכניות,  חזרתיות  מאפייני  2017שהן   .)

באזור   מגורים  יותר,  נמוך  שכר  יותר,  נמוכה  השכלה  רמת  הן  בסיכון  הנמצאות  האוכלוסיות 

ואוכלוסיי  נשים  )  "י (. עפ2021המדינה,  )מבקר    ערבית  ההדרום,  ( של  2020דו''ח "עתיד העבודה" 

בין   העולמי,  הכלכלה  כ2025-ל  2020פורום  בעקבות    85,  העולם  ברחבי  יעלמו  משרות  מיליון 

חלה עלייה    2001-, וכבר מובשוק העבודה כבר החל  ים אלהשינויהמהפכה התעשייתית הרביעית.  

קוגניטיביים לא רוטיניים. ניתן לראות זאת    בביקוש לעובדים מיומנים ומשכילים בעלי כישורים

  2001-ב   33%-ת מתפתחות, מ וקוגניטיביים במדינ  העבודות הדורשות כישוריםדרך עלייה בכמות  

עלייה בביקוש  2021)מבקר המדינה,    2018-ב  41%-ל כפי שאפשר לראות, בשוק העבודה תהיה   .)

בעלי מיומנויות נמוכות, כיוון שאותם    בביקוש לעובדיםעובדים בעלי מיומנויות גבוהות וירידה  ל

נתונים   הנמוכות  המיומנויות  בעלי  העובדים  מכונות.  ידי  על  מוחלפים  להיות  יכולים  עובדים 

כפי  פיטוריןבסכנת   אך  השניה,  רצויה  הבלתי  בתופעה  על  שיורחב  לכת  מרחיקות  השלכות  יש   ,

ש  וכפי  עובדים אלה,  רצויה  המשכורת של  גם השלכות  השלישיתיורחב בתופעה הבלתי  , קיימות 

  היא עלות דמי האבטלה   השלכה נוספת על המדינה  . והאי שוויון בה  מדינהתוצר המשמעותיות על  

המדינה הוצאות  לקורונה,  על  זאת  להשוות  ניתן  בעלי  .  בעיקר  נפגעים  המקרים  שבשני  כיוון 

הנמוכה   עמדו הקורונה    לפני  האחרונים  החודשים  בשלושת,  2020  מרץעד    ינוארב  .ההכנסה 

  דמי   של  הממוצע  התשלום בתקופת הקורונה,  .  בממוצע  שקל   מיליון  333  על   האבטלה  דמי  תשלומי 

חשוב    .(2021בתשלומים )אילן,    6.2, כלומר פער של פי  לחודש  שקל  מיליארד  2.1-ל  עלה  האבטלה
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שעלולים   870,000, זאת לעומת 505,000לציין שממוצע מקבלי האבטלה בתקופת הקורונה עמד על 

 לאבד את עבודתם, ולכן עלות דמי האבטלה יהיו גבוהים אף יותר. 

הוא סקר של    PIAAC  -  יותר  נמוך  שכר  מרוויחים   נמוכות  מיומנויות  בעלי:  2  תופעה בלתי רצויה

. הסקר  (16-65)  העבודה   אי גילב  21-ההבודק את מיומנויות העבודה הדרושות במאה    OECD-ה

שלוש מיומנויות. אוריינות הקריאה המוגדרת כיכולת של העובד להבין ולהעריך טקסטים    בודק

ולרעיונות   למידע  לגשת  העובד  של  היכולת  שהיא  מתמטית  אוריינות  בהם.  ולהשתמש  כתובים 

בעיות   פתרון  היא  האחרונה  המיומנות  אותם.  ולהציג  אותם  לפרש  בהם,  להשתמש  מתמטיים, 

ורשתות  בסביבה מתוקשבת, כלומר ה דיגיטאלית, אמצעי תקשורת  יכולת להשתמש בטכנולוגיה 

מצביע  יום. הסקר  -כדי להשיג מידע ולהעריך אותו, לתקשר עם אחרים ולבצע מטלות מחיי היום

ומראה שכ לשכר,  מיומנויות  בין  יותר.  כעל הקשר  גבוה  כך השכר  יותר,  גבוהות  ל שהמיומנויות 

"אוריינו  1  תרשים מיומנות  בחינת  ידי  על  זה  קשר  בין  הקריאה",    תמראה  הוא    16,312ההבדל 

 (. 1רמה הנמוכה )רמה  בש''ח ברוטו  8,552( לעומת 4-5רמות הגבוהות )רמה בברוטו ש''ח 

 1 תרשים

 

דומים  נתונים  לראות  "  ניתן  מתוקשבתבקטגוריית  בסביבה  בעיות  הגבוה  "פתרון  השכר  ביותר  , 

כ ביותר,  הגבוהים  המיומנויות  בעלי  בקרב  לעומת    16,114-נמצא  ברוטו,  השכר  ש''ח  רמות 

  תרשים ש''ח ברוטו. כפי ש  6,726-כ   נמצאו בקרב בעלי מיומנות ברמות הנמוכות,ביותר שהנמוכות  

תיכונ   2 על  השכלה  בעלי  בקרב  גם  כך  מראה,  המיומנויות,  בין  בשכר  הבדל  נמצא  וגבוהה  ית 

ידי   על  גם  אלא  הפורמלית,  ההשכלה  ידי  על  במלואו  מוסבר  איננו  לשכר  המיומנות  בין  שהקשר 

 רמת המיומנות. 

 2 תרשים
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סקר   המיומנויות    PIAACממצאי  שרמת  שככל  כך  על  מצביעים  בישראל  וגם  המדינות  בכלל 

וחברתיות טובות יותר, כגון השתתפות גבוהה יותר בשוק  תוצאות    גבוהה יותר, יימצאו  אישיות 

ניתן לראות שכבר כיום בעלי המיומנויות הנמוכות  .  (2016)הלמ''ס,    העבודה, שכר גבוה יותר ועוד

, הם גם בעלי הסיכויים  ופעה הבלתי רצויה הראשונהמרוויחים משמעותית פחות, וכפי שראינו בת 

מפוטרים להיות  ביותר  העבודה.   הגבוהים  בשוק  השינויים  עלייה    בעקבות  קיימת  לכך,  בנוסף 

המיומנויות   בעלי  בין  בשכר  ההבדלים  זאת  ובעקבות  גבוהות,  מיומנויות  בעלי  לעובדים  בביקוש 

שיודגש בתופעה  כפי    הגבוהות לבעלי המיומנויות הנמוכות יגדלו, ויצור קיטוב משמעותי ביניהם,

 . הבלתי רצויה השלישית

בעקבות מיומנויות נמוכות ולא מתאימות למאה    : פגיעה בתוצר ובאי שוויון3  ויהופעה בלתי רצת

הPIAACבסקר     –  21 במקום  ממוקמת  ישראל  קריאה,  אוריינות  בקטגוריית  ,  34מתוך    28-, 

.  29מתוך    24, ובפתרון בעיות בסביבה מתוקשבת במקום  34מתוך    29באוריינות מתמטית במקום  

  באוריינות מתמטית   ,4.7%-ב  OECD-הציון הממוצע בישראל באוריינות קריאה נמוך מממוצע ה

ב ב  4.6%-נמוך  נמוך  מתוקשבת  בסביבה  בעיות  וגזלה,    1.9%-ובפתרון  שני (.  2017)נתנזון  תן  כפי 

ישראל   ה.  OECD-ה  מדינות   מבין   התחתון  בחלקלראות,  רמת    PIAAC-סקר  בין  קשר  מוכיח 

מדגיש   וכך  העולמי,  בשוק  שלה להתחרות  והיכולת  במדינה,  העבודה  פריון  לבין  גבוהה  מיומנות 

)סומך וקאדרי,   אזרחיה  (. מחקרים  2017את תלותה הכלכלית של המדינה ברמת המיומנות של 

בנוסף  (.  2021  קשר ישיר בין איכות המיומנויות לפריון העבודה )מבקר המדינה,גם הוכיחו  נוספים  

(.  2019קשר ישיר בין פריון העבודה לבין קצב צמיחת התוצר של המדינה )בנק ישראל,  קיים  לכך,  

כך שיש קשר ישיר בין עובדים בעלי מיומנויות נמוכות, לפריון עבודה נמוך, לפגיעה בקצב צמיחת  

בעתידהתוצר יותר  אף  להחמיר  ועלול  ישראל,  במדינת  כיום  כבר מתרחש  זה  רק    . . מצב  לא  אך 

אי   עומק  גם  אלא  בעתיד  תפגע  התוצר  ויותר  הצמיחת  ליותר  ביקוש  שיש  כיוון  במדינה.  שוויון 

מיומנויות בעלי  המיומנויות  גבוהות  עובדים  בעלי  והעובדים  יותר,  גבוה  שכר  להם  מציעים   ,

יותריקבלו    נמוכותה נמוך  אף  שכר  עלולים  הם  האבטלה.  למעגל  יוכלו    להיכנס  שמכונות  כיוון 

התחזיות    .היא היבט נוסף שיש לקחת בחשבון  הדמוגרפיה  (.2017)סומך וקאדרי,    להחליף אותם

שב חוזות  ישראל  במדינת  מהמדינה,    תהווה  תהחרדי  ההאוכלוסיי,  2065-הדמוגרפיות  כשליש 

והחרדית  הערבית    ה. ביחד, האוכלוסיי 20%-כ   ווהערבים יישאר  49%היהודים שאינם חרדים יהוו  

  , המאופיינות בהשכלה נמוכה ופריון עבודה נמוך המדינה, וכאוכלוסיות  אוכלוסיית  מ  50%-יהוו כ

זו תשפיע באופן משמעותי על שוק העבודה כפי    ר.התוצצמיחת    על ו  שוויון  איה  רמת,  דמוגרפיה 

ב לראות  בקרב  3  תרשיםשאפשר  נמוכים  ושכר  תעסוקה  שיעורי  של  כיום,  והמצב  במידה   ,

מ ירד  התוצר  קצב  ימשך,  והחרדית  הערבית    2065-ב  2.5%-ל  2020בשנות    2.7%-האוכלוסייה 

-ל  0.48-פגע מצבה הכלכלי של המדינה. בנוסף לכך, מדד ג'יני לאי שוויון יעלה מיובעקבות זאת  

 (.2019ראשי,  שוויון יחמיר )אגף הכלכלן ההואי  0.52

 3תרשים 

 

 

 



7 
 

 

כיוון שמרבית החרדים והערבים    .חשוב לציין שבתחזיות אלה לא נלקחו השינויים בשוק העבודה

, ושכרם  ופעה הבלתי רצויה הראשונהעובדים בעבודות בעלי סיכון גבוה להיעלם, כפי שראינו בת

שראינו   כפי  נמוכות  מיומנויות  עקב  יותר  אף  השניהיפגע  רצויה  הבלתי  שבעתיד    יתכן,  בתופעה 

, אלא אם כן אוכלוסיות אלה יצליחו להשתלב  המצב אף יהיה חמור יותר מהתחזיות שנכתבו כאן

 בשוק העבודה. 

 הגדרת הבעיה 

את המדינות להשקיע בהתאמת מיומנויות העובדים לביקוש    בקצב השינויים הטכנולוגיים מחיי

היותם  ב בשל  רבה  חשיבות  לבעלי  הופכים  וההשכלה  ההכשרה  הלמידה,  תהליכי  העבודה.  שוק 

אסכולות   שתי  קיימות  כיום  במשק.  הביקוש  עבור  מיומנויות  ועדכון  לפיתוח    מרכזיות מקור 

מב  בחינוך  להשקיע  שצריך  גורסת  אחת  אסכולה  זה.  כישורים  בתחום  ללמדם  בשביל  וגרים 

ומיומנויות המתאימות לשוק העבודה החדש. האסכולה השנייה מבקשת דווקא להשקיע בחינוך  

. אחת מהסיבות שעדיף להשקיע  18ועד    6בסיסי, כלומר בחינוך הפורמאלי של ילדים ונוער מגיל  

בעל היא שאוכלוסייה  בסיסי  לה   תבחינוך  לא תצליח  נמוך  סוציו אקונומי  עצמה  מצב  תאים את 

מספיק מהר לשוק העבודה החדש, עקב נקודת פתיחה נמוכה, מחסור באמצעים ללמידת כישורים  

רלוונטי בידע  ומחסור  שוויונית  (2019)מדהלה,    מתאימים  פתיחה  נקודת  ליצור  בשביל  לכן,   .

כניסת לפני  ונוער,  לילדים  הבסיסי  בחינוך  להשקיע  צריך  פערים,  גם    ם ולצמצם  העבודה.  לשוק 

עלות חינוך  -במבחן  בין  התשואה  את  הבדק  שמחקר  כיוון  בסיסי  בחינוך  להשקיע  עדיף  תועלת 

ונוער   ילדים  לחינוך  יותר  גבוהה  שהתשואה  מצא  מבוגרים,  חינוך  לבין  ונוער,  לילדים  בסיסי 

ושגיא,   התלמידים  2020)סומקין  הבסיסית  החינוך  במערכת  שכבר  מוכיחות  אלה  טענות  כל   .)

החינוך הבסיסי הפורמאלי בישראל  כי    להלן נציגאך    . 21-ה מיומנויות המאה  את  צריכים ללמוד  

  . , על אף הניסיונות הרביםמיומנויות אלה בתלמידיואת טמיע מצליח לה איננו

היא    המדינה  של  החינוך  רמת  את  לבחון  העיקריות  מהדרכים  מדד   בעזרתאחת  קביעת 

המבחן    להשוואה בינלאומיים.  מבחנים  היא  זאת  לעשות  העיקרית  הדרך  אחרות.  מדינות  מול 

בודק  ושנים,   3הוא פיזה, הנערך כל  6-18בגילאי   21-ההמשמעותי ביותר בתחום מיומנויות המאה  

כיוון שאוריינות היא    21-ה אוריינות קריאה, מדעים ומתמטיקה. המבחן בודק מיומנויות המאה  

וק חומר לימודי, וחיבור של מרכיבים שונים מהחומר הלימודי בשביל להגיע  היכולת לעשות פיר

. יכולות אלו כלולות במיומנויות של חשיבה ביקורתית  ותמסקנ  ןלמסקנות, ולעשות הערכה לאות

(. מעבר לכך, המבחן משתנה ומתעדכן יותר ויותר  2019)אייזנברג וזליבנסקי,    ועוד  ופיתרון בעיות

המבחן בדק פתרון בעיות שיתופי, כלומר גם מיומנויות המאה    2015-ב.  21-הלמיומנויות המאה  

המבחן בדק לעומק את השילוב בין קריאה מסורתית    2018-של פתרון בעיות ועבודת צוות. ב  21-ה

חומר   אמינות  והערכת  שונים  ממקורות  קריאה  מידע,  חיפוש  וכלל  דיגיטלית,  קריאה  לבין 

מי בדק את  בעצם  זה  לשמש    21-הומנות המאה  הקריאה. מבחן  יכול  פיזה  ידע. מבחן  ניהול  של 

המאה   מיומנויות  של  החינוך  לאיכות  ב21-ה כמדד  לראות  שאפשר  כפי    5  תרשים,  4  תרשים. 

ה6  תרשיםו לממוצע    ממוצע,  ביחס  נמוך  ישראל תמיד  מדינת  המדינות    37. מתוך  OECD-השל 

בקריאה,    29נערך המבחן( במקום    ההאחרונה ב)השנה    2018-, ישראל הייתה בOECD-החברות ב

ומקום    33מקום   המדינה,    32במדעים,  )מבקר  במבחני  2021במתמטיקה  גם   .)PIAAC    בגילאי
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התיכון נמצא שישראל מתחת לממוצע. במבחני אוריינות קריאה ופתרון בעיות, הפער של ישראל  

  (.2021בקר המדינה, נקודות )מ 9מתמטיקה הפער עומד על ב נקודות מהממוצע, ו  5הוא 

 6תרשים                                                     5תרשים                                                            4 תרשים

 

 

 

  

 

 

ניסה   החינוך  החינוך  לקדם  משרד  מערכת  את  לשנות  הייתה  שמטרתן  רפורמות  של  רב  מספר 

אך רובן לא הוטמעו בשטח,    90-ו משנות ה. רפורמות אלה כבר נוס 21-המיומנויות המאה  לפיתוח  

המעכבות   הסיבות  מפורטות  ג'  בנספח  בעבר.  שנוסו  הרפורמות  מפורטות  ב'  בנספח  נכשלו.  ואף 

חשיבות   את  מבין  החינוך  שמשרד  לראות  שניתן  אף  על  החינוך.  במשרד  רפורמות  והמקדמות 

ציין שבמהלך כתיבת נייר  . חשוב ל21-ההנושא, הוא איננו מצליח לקדם את מערכת החינוך למאה  

הוטמעה בבתי הספר, נייר זה יתייחס    שטרםהוצגה רפורמה נוספת של משרד החינוך, אך כיוון    זה

    אליה מעט מאוד. הרחבה על רפורמה זו בנספח ד'.

ורוחביים של  :הגדרת הבעיה במנגנוני הטמעה שיטתיים  בבתי    21-המיומנויות המאה    מחסור 

  הספר.
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 חלופות

 בתי הספרבכשיעור  21-ההמאה הכנסת מקצוע מיומנויות  –חלופה א' 

חדש, שכל כולו יתמקד אך   שיעור פיתוח דרך  21-החלופה זו מציעה להטמיע את מיומנויות המאה  

וכך פיתוח מיומנויות    מכיתה א' ועד כיתה יב',הילדים ילמדו מיומנויות    ורק בקידום המיומנויות.

שנה,    12יהיה כמו כל שיעור. ברגע שהתלמידים לומדים את נושא המיומנויות במשך    21-ההמאה  

השינויים    יגיעוהתלמידים   עם  להתמודד  יוכלו  וכך  העבודה,  לשוק  המתאימות  מיומנויות  עם 

בו.   עליה  הצפויים  הנוכחית.  התיאוריה  החינוך  מערכת  בעצם  היא  זו  חלופה  בדומה  מתבססת 

עד    בצורה רציפהשמתחילים ללמוד בגיל מוקדם    טיקה, שהינם מקצועות לשיעורי אנגלית או מתמ

י''ב,   אנגלית    יתווסףכיתה  שיעורי  של  הנוכחית  לאפקטיביות  בדומה  המיומנויות.  שיעור 

גם   כך  אלה,  מקצועות  של  בסיסית  להבנה  להגיע  מצליחים  חלשים  תלמידים  שגם  ומתמטיקה, 

         יתקיים בשיעור מיומנויות.

ילווה כיתה למשך  כל מור   ב   3ה  כיצד הוא מלמד את התלמידים  ויחליט  שנים    3-שנים, 

שמונת   כל  את  ללמד  מחוייב  יהיה  הוא  אך  יוכל    3  ןבאות  מיומנויותה הבאות,  המורה  שנים. 

כל שנה, או לעבור על כל שמונת המיומנויות כל    מיומנויות  3-להחליט לדוגמא האם הוא מתעמק ב

)הזרוע המקצועית    מנהל תחום דעת  מונה זו י   במסגרת חלופהשנה, והעמקה תתקיים משנה לשנה.  

( חדש שיתעסק בנושא מיומנויות המאה  , מפמ"ר של המשרד האחראית על כל מקצוע בבתי הספר

ספים למורים, ויתעסק בעיקר בליווי  ודות, תכנים ורעיונות נותיפתח מ  מנהל תחום הדעת.  21-ה

יבחנו בעצמם את התלמידים  המורים ומתן עצות ורעיונות, ולא יתעסק בפיקוח עליהם. המורים  

את   לדוגמא  לקחת  יכולים  המורים  התלמידים.  על  הערכה  לקיים  כיצד  אוטונומיה  להם  ותהיה 

(. כל מורה  2018)דרכא,    21-ההמחוון של רשת בתי ספר "דרכא" שהוכן להערכת מיומנויות המאה  

מורים   כניסת  לעודד  בשביל  שלם.  יום  במשך  אחת  כשנה  ללמוד  יצטרך  זה  תחום  ללמד  שירצה 

לתחום, משרד החינוך יסבסד במשך שנתיים את הלימודים של כל מורה שירצה ללמד תחום זה,  

תן תקציב  , שיתקשו בגיוס מורים, ינםבתי ספר פריפריאלייבויעבור את המיונים ללימודים אלה.  

ספר   לבתי  מורים  של  הגעה  לתמרץ  בשביל  המורה,  של  המשכורת  להעלאת  ורק  אך  שיועד  נוסף 

ינתן  ת, אך  התחוםבשביל לפתח את    צבועבנוסף לכך, בתי הספר יקבלו תקציב נוסף שהינו  אלה.  

אוטונומיה   ל  תקציביתלו  כמוחלטת  עיניו.פעול  יקבל  ראות  ספר  בית  בצורה  תקציב    כל 

יקבל  אך  התלמידים,  מספר  בסיס  על  כ  דיפרנציאלית  בשנה  100,000-בממוצע  הראשונה,    ש''ח 

כ  75,000-ושנה לאחר מכן כ  העלות לשנה הראשונה    ש''ח.  50,000-ש''ח ובשנה השלישית והלאה 

  .דמיליאר  2.9  היא    ילךא שלישית ושנה ה, והדארימיל  3.5  היא  , בשנה השנייה  דמיליאר  3.6  היא  

 ש''ח.   דמיליאר 30 שנים יוצא כסך הכל הוצאות של 10בחישוב של 

 הנוכחיים  מקצועות הלימודתוך ב 21-ההטמעת מיומנויות המאה  –חלופה ב' 

המאה    עפ"יכיום,   של  המיומנויות  מרבית  המדינה,  באופן  21מבקר  בבתי    נלמדות  ביותר  חלקי 

בכל מקצועות    21-החלופה זו מציעה להטמיע את מיומנויות המאה    .( 2021)מבקר המדינה,    הספר

כיוון שהמיומנויות ילמדו    שיעורי הבית ולמבחנים.ל,  םע''י הכנסתן למערכי השיעור עצמ  הלימוד,

המקצועיים.   ללימודים  במקביל  המיומנויות  את  ילמדו  התלמידים  הקיימים,  השיעורים  דרך 

ביקורתית על הסיפור של "פילגש בגבעה" בשיעור תנ''ך,  לדוגמא התלמידים יצטרכו לבצע חשיבה  

הטילים   במשבר  קנדי  ג'ק  הנשיא  את  משחקים  שהם  סימולציה  משחק  ידי  על  בעיות  פתרון  או 
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גמר   ידי פרויקט  על  פעולה  יצטרכו  בקובה בשיעור היסטוריה או ללמוד שיתוף  להכין מודל  שבו 

הנדסה.   בשיעור  פורמולה  שהבלמכונית  דרך  מ  תלמידיםכך  שלהם  המיומנויות  את  תרגלים 

   . 21-ההשיעורים, הם יצאו לשוק העבודה עם מיומנויות המתאימות למאה 

ה  בשנות  בישראל  שנעשתה  הרפורמה  דרך  המדיניות  להצלחת  עדויות  למצוא    70-ניתן 

ב הביולוגיה.  חקר    הושםרפורמה  במקצוע  למידת  על  על  אישידגש  הסטנדרטית  .  הבגרות  בחינת 

מעשית   הנוספ  שמשקלם    בחינה  אישי  חקר  ופרויקט  חוקרת  הסופי.   40%במעבדה    מהציון 

בלימוד ההערכה  ושיטות  היום,  עד  בעינם  עומדים  מודלי  השינויים  הן  לבחינת    הביולוגיה  חשוב 

בעצמו משווה בין    OECD-ה(. בנוסף לכך,  2019)אייזנברג וזליבנסקי,    כישורים של למידה עמוקה 

בדיקה   ידי  על  מיומנויות  מדינות  מכניסה  המדינה  כמה  תוכניות    21-המאה  השמודדת  בתוך 

שלהם הקיימות  עפהלימודים  החשיבה  OECD-ה  "י.  מיומנויות  את  מדגישים  בישראל   ,

. לבסוף, אפילו התלמידים  (OECD)  הביקורתית ופתרון בעיות, אך זונחים את שאר המיומנויות 

את   לשנות  מבקשים  למקצועות  העצמם  נמוך  מסדר  מלמידה  גבוה  הנלמדים  מסדר  למידה 

  (.  2020ך )כץ וקצין, "ומבוססת פרויקטים, כפי שנעשה במחקר על מקצוע התנ 

בה     יש  אך  משמעותית",  ללמידה  "עוברים  בעבר,  שנעשתה  לרפורמה  דומה  זו  חלופה 

משמעותי  הבדלים  את  מספר  שמנעו  משמעותיים,  ליקויים  מספר  מצא  המדינה  מבקר  דו''ח  ים. 

משמעותית",   ללמידה  "עוברים  זו  ורפורמת  ליקוייםחלופה  אותם  עם  הליקויים  מתמודדת   .

המשמעותיים היו חוסר היערכות של המטה להטמעה, לא הוקמה תוכנית הכשרה למורים, היעדר  

כל  לרפורמה, מחסור בתשתיזמן למורים להיערכות   על  וטכנולוגיות, החלת הרפורמה  פיזיות  ות 

)מבקר   ועוד  מהם  מצופה  מה  הספר  בתי  של  הבנה  חוסר  אחת,  בבת  הגילאים  וכל  הספר  בתי 

הליקויים הנ''ל נלמדו ולכן היא שונה מרפורמת "עוברים ללמידה  בחלופה זו כל    (. 2018המדינה,  

ל  מסודרת למורים, הארכת זמן הרפורמה עהם הקמת הכשרה  השינויים המרכזיים    משמעותית".

  שנים ובאופן הדרגתי ותקצוב מתאים לבית הספר לשם בניית תשתיות פיזיות וטכנולוגיות.   5  ני פ

שמנהלי תחום הדעת,  הרפורמה תתחיל כך    כיתה יב'.ותמשיך עד    חלופה זו תתחיל כבר מכיתה א'

התקציב ואנשי  החבעלי  ,  ממשרד  נוספים  רלוונטיים  שלמה    נונכו ית  ינוךתפקידים  שנה  במשך 

החטיבה העליונה  ועוד. לאחר מכן, כל מורי    , תקציביםאליה, דרך הכנת מערכי שיעור, תרגולים

  ן יעברו בקיץ הכשרה אינטנסיבית שתלמד אותם איך להנחיל את המיומנויות ואיך להשתמש בה 

המקצועי החומר  ללמידת  המורים  במקביל  בקיץ,  ההכשרה  לאחר  ע   יחלו .  .  החלופה   "יפללמד 

בשנה לאחר מכן כל המורים של חטיבות הביניים יעברו את ההכשרה, ושנה לאחר מכן כל המורים  

ד' כיתות  א' -של  כיתות  האחרונה  ובשנה  מתאימות  -ו',  והכשרות  זמן  לתת  היא  לכך  הסיבה  ג'. 

לרפורמה.   אותם  ולגייס  החדשה  הלימודים  לשיטת  להתארגן  כולה  החינוך  ולמערכת  למורים 

יזכו לליווי    הםידה ויהיו בתי ספר שמרגישים שאינם מוכנים ליישם את החלופה,  בנוסף לכך, במ

  3חיל את הרפורמה עד  תצמוד מהמשרד שמטרתו תהיה להכין את בית הספר לכך שהוא יוכל לה

שהחלופה לכך  לדאוג  בשביל  ומשאבים  תקציבים  להשקיע  יוכל  החינוך  ממשרד  המלווה    שנים. 

יוקם תפקיד חדש של "מטמיע מיומנויות  תוטמע באופן המיטבי ביותר בב ית הספר. מעבר לכך, 

כיצד להטמיע את המיומנויות בתוך  21-ההמאה   לייעץ למורים  בית ספר, שמטרתו תהיה  " בכל 

ערכה )עבודות, שעורי בית, מבחנים ועוד( שהמורים נותנים  ה מערך הלימודים ולדאוג לכך שדרכי ה

ולא על שינון. משרד החינוך יפרסם סל של    21-ה אה  לתלמידים אכן מתבססים על מיומנויות המ

שיעורי בית, מבחנים, עבודות ורעיונות נוספים למורים בשביל לתת להם רעיונות כיצד ליישם את  

-ה מדרכי הערכה לבסיס מיומנויות המאה  100%-ל 50%כל מורה יצטרך להעביר בין   .המיומנויות



11 
 

ל21 בנוסף  גכ.  עבודות  או  גמר  חוץ ממבחני  מפקחי משרד    מר,ך,  עם  ביחד  יבנה  שאותם המורה 

ערכה, והוא יוכל להחליט לדוגמא האם הוא  התינתן למורה אוטונומיה מוחלטת בדרכי ה   החינוך,  

פודקאסט על כיצד פועלת פצצת אטום או הכנת משחק    הכנת לתלמידים משימה של    לתת רוצה  

ממוצע   תהיה  נוספת  תקציבית  תוספת  הישראלי.  ההומור  בהתפתחות  שיעסוק  לכיתה  תפקידים 

ש  200של   ספר,  לבית  ש''ח  ביתתאלף  של  גודלו  על  לקידום   והתקציב ,  הספר  תבסס  צבוע    יהיה 

המאה   ולהחלט  התקציב.  21-המיומנויות  אוטונומי  כולו  ומטמיע  יהיה  הספר  בית  מנהלת  ת 

המאה   לאחר  21-ה המיומנויות  ל  5.  ירד  התקציב  ב  50-שנים  בשנה.  הראשונות    5-אלף  שנים 

כ יהיה  החלופה  תקציב  הראשונות(   בשנים  החלופה  את  מיישמים  הספר  בתי  שכל    3.3-)בהנחה 

יוצא כסך  שנים    10בחישוב של    לשנה.  דמיליאר  2-שנים, תקציבה ירד ל   5לשנה, ולאחר    ד מיליאר

   מיליארד ש''ח.  26.8 הכל הוצאה של

 והגדלת לימודי המיומנויות  לרב תחומי מודי המקצועותשינוי לי–חלופה ג' 

זו של    הרציונל ש וה   חלופה  כפי  המקצועות  שלמידת  היוםנא  עד  אפקטיבית  למדו  כיוון  איננה   ,

צורך   ויש  לימינו,  רלוונטית  פחות  כבר  אחד  תחום  על  צרה  שמאפשרים  שהסתכלות  בלימודים 

המציאות את  לעומק  להבין  בשביל  תחומית  ורב  רחבה  זו    .הסתכלות  השראה  חלופה  לוקחת 

ה  , אחת מהמדינות שתמיד מוביל (Halinen,  2018)  2016-מרפורמת החינוך של פינלנד שהתחילה ב

בעלי   שהתלמידים  מצא  בפינלנד  הרפורמה  על  שנעשה  מחקר  הבינלאומיים.  החינוך  בדירוגי 

בנוסף    .Mard, 2021)גבוהה ומראים יכולת גמישות וסקרנות רבה בעקבות הרפורמה )  יבציהמוט

ואוסבורןהמודל של    עפ"ילכך,   -בפינלנד רק כ( לחיזוי המקצועות הנמצאים בסיכון,  2013)  פריי 

  . 15.2%שעומד על    OECD-מהמקצועות נמצאים בסיכון גבוה, לעומת הממוצע של המדינות ה  7%

ה מדינות  לכך, למעלה ממחצית  שואפות לקדם את מערכות החינוך    OECD-מעבר  שהן  הכריזו 

     (.OECDשלהן למודל הדומה לחלופה זאת )

ג'  מכיתה  כבר  החובה  מקצועות  מספר  את  מצמצמים  זו  עברית,    בחלופה  ומשאירים 

ואנגלית. ובמקו  מתמטיקה  מתבטלים,  השיעורים  ילמדו  משאר    ם ינריי לאינטרדיסיפ   קורסיםם 

-Projectהמיומנויות ו  יוההתמקדות תהיה בלימוד   שמלמדים תופעות ואירועים בקנה מידה רחב,

Based Learning.    בנוסף לכך, תפקיד מחנך הכיתה יעבור הכשרה להיות בתפקיד חדש, "מתכלל

הלימוד  את  לתכלל  יהיה  תפקידו  הבגרויות,  לרפורמת  שבדומה  התלמידים,  קורסים"  של  ים 

  50,000ולהצליח לראות את הלימודים של התלמידים ברמת המקרו. המחנכים יזכו לתוספת של  

כתמרי ש"ח   התפקיד.    ץבשנה  והגדלת  של  לשינוי  רחב  מבחר  יבנה  החינוך  ובתי  קורסיםמשרד   ,

יוכלו   ה  הספר  את  בעצמם  בעצמם  קורסיםלבחור  ליצור  ואף  ילמדו,    חדשים. קורסים    שאותם 

ילמדו  עקורס  בוגמא  לד התלמידים  קולוניאליזם,  להיסטוריה  ל  מורה  של  עם  ההיסטוריה  את 

ם ילמדו את שיטת הממשל ומנגנוני הכח באותם ימים, ובשיעור  ההקולוניאליזם, בשיעור אזרחות  

ם ילמדו כיצד התפתחות הטכנולוגיה סייעה להתפשטות הקולוניאליזם, וכיצד להרכיב  ההנדסה  

"מתכלל   מפקח  זה  כל  ועל  תקופה,  מאותה  יצטרך  קורסיםהמנוע  תלמיד  כל  לפינלנד,  בדומה   ."

כ בין    4-לקחת  ברצף  לומדים  שאותם  שנה,  כל  גמר    6-8קורסים  פרויקט  מגישים  שבועות, 

רבות כמו   21-הויקטים אלה לומדים התלמידים מיומנויות המאה וממשיכים לקורס הבא. דרך פר

אך   חובה,  הם  הקורסים  כל  היסודי  בגיל  ועוד.  פעולה  שיתוף  עצמית,  למידה  עצמית,  הכוונה 

בשביל   אפשרויות  מספר  כבר  יהיו  ביניים  העניין    לאפשרבחטיבת  תחומי  את  לבחור  לתלמידים 

בתיכון, לב  פעם  שלהם.  יצטרכו  התלמידים  ובמשך  שנה  אותם,  נושא שמעניין  שבועות    6-8בחור 
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בשיטות   מוחלטת  אוטונומיה  תהיה  למורים  הרלוונטיים.  המורים  של  ליווי  עם  אותו  לחקור 

וכל שנה   ובתי הספר,  למורים  כיועץ  ישמש  והערכה. משרד החינוך    בשתי עשה הערכה  תהלימוד 

בש תלמידים  מספר  של  וקטנה  מדגמית  בחירה  תהיה  הראשונה  מבחן  דרכים.  והעברתם  כבה 

בשכבה   קורס אחד  ליווי  בסיסי. הדרך השנייה תהיה  ידע  וסטנדרטי הבודק  לבחון הומוגני    ע"מ 

לכיתה   המתאים  איכותני  באופן  הערכה  לעשות  היא  המטרה  לתלמידים.  מועבר  הקורס  כיצד 

עם  . בשנה הראשונה משרד החינוך ביחד  שנים  6  על פניתתפרס  החלופה  ולבית הספר באופן אישי.  

הצרכים העולים מהשטח. בשנתיים לאחר מכן, המורים  בתי הספר יפתח את המערכים וישמע את  

כדי   הכשרות  יעברו  החינוך  ממשרד  הכליםוהמפקחים  את  להם  להצלחת   להעניק    המתאימים 

כך,  רפורמהה על  בנוסף  ללמידה  להתאמת  תשתיות  בבתי הספר  יבנו  בשנתיים אלה  .  בית הספר 

בסיס   על  כמטיבה  יהיה  התשתיות  בניית  תקציב  ספר  אלף  200-החלופה.  בית  לכל  בשנהש''ח   .  

לתיכונים.   ובשישית  הביניים  לחטיבות  בחמישית  ביסודי,  הספר  לבתי  תכנס  הרפורמה  הרביעית 

  תבסס על גודלו של בית שתאלף ש''ח לבית ספר,    100תוספת תקציבית נוספת תהיה כממוצע של  

הרפורמה.    ותקציבה,  הספר לקידום  צבוע  מנהלת  התקציב  יהיה  ולהחלטת  אוטונומי  כולו  יהיה 

ב  100.  קורסיםבית הספר ומתכללי ה   50-שנים הראשונות ולאחר מכן ירד ל  3-אלף ש''ח ימשכו 

-שנים לאחר מכן תעלה כ  3-ב  ,ש''ח  דמיליאר  3.5-בשנתיים הראשונות תעלה כהחלופה  אלף ש''ח.  

שנים יוצא כסך הכל   10בחישוב של  .ש''ח לשנה ד מיליאר 4.1מכן תהיה   ולאחר ש''ח,   דמיליאר 4.4

 מיליארד ש''ח. 38.6  הוצאה של
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 קריטריונים להערכת החלופות 

החלופות  הבאיםבקריטריונים   את  החלופות  נבחן  הבא    ציון  קיבלו.  הסולם  פי  אחת    –על  כל 

.  ציון המיטביההוא    5-הוא בלתי מספיק ו  1, כאשר הציון  5עד    1  -מהחלופות תקבל את הציון מ

 . תהיה החלופה המומלצת הגבוה ביותר   ציוניםה  ממוצעהחלופה עם  

,  התופעות הבלתי רצויותצמצום  בקריטריון זה אנו בוחנים את תרומת החלופה ל  –(  30%)  תועלת 

   שיוויון.הלצמצום האבטלה העתידית, מניעת הפגיעה בצמיחת התוצר והקטנת אי כלומר 

ככל שהחלופה יותר יקרה, כך הציון שלה יהיה  .  העלות הכלכלית שדורשת החלופה  –  (20%)  עלות 

   נמוך יותר.

מבחי   -  (20%)  ארגוניתישימות   הישימות  ותכנון  מידת  טכנולוגיה,  לוגיסטיקה,  אדם,  כוח  נת 

   וע.לעומת ביצ

,  חלופהל  או להתנגד  ירצו לקדםהראשיים    השחקניםמידת הסבירות ש  –(  20%)  תפוליטי  ישימות

   ככל שהציון גבוה יותר, כך יש יותר תומכים משמעותיים לחלופה.

( עקיפות  נושא    -(  10%השפעות  על  ורק  אך  משפיעות  אינן  המדינה  של  רפורמות  רבות  פעמים 

השפעות עקיפות.    ןאות   ןה ה  ותחומים אחרים. קריטריון זה מודד מהרפורמה, אלא גם על נושאים  

ציון מיטבי, בקריטריון    5-עליל ובסימן ציון בלתי מספק    1לעומת הקריטריונים האחרים שבהם  

מסמן השפעות עקיפות    3-מסמן השפעות חיוביות מאוד, ו  5מסמן השפעות שליליות מאוד,    1זה  

 . ניטרליות
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 פות על פי קריטריונים הערכת החלו

נמוכה לעומת החלופות האחרים  התועלת של "הכנסת מקצוע המיומנויות לבית ספר"    –  תועלת 

ש שבועיכיוון  אחד  שיעור  במסגרת  רק  ילמדו  לא  .  המיומנויות  הספר  ובית  במידה  לכך,  בנוסף 

בעלי   שיהיו  התלמידים  מספר  וכך  המיומנויות  את  ילמדו  לא  התלמידים  מורים,  לגייס  יצליח 

האחרות.   החלופות  לעומת  נמוך  יהיה  לעומת  מיומנויות  מהירה  שהיא  זאתי  בחלופה  היתרון 

  מיומנויות   תהטמע. התועלת של חלופת "2  רשת זמן הסתגלות ולכן היא מקבלתהאחרות ולא דו

להצלחתה,  הנוכחיים  הלימוד  מקצועות  בתוך  21-ה  המאה הוכחות  שיש  כיוון  מוכחת  יותר   "

לקדםוהמערכת   משתנה  המיומנויות,    כולה  הטמעת  ללימודי  את  יחשפו  התלמידים  שכל  כך 

שנים    5-ולכך שיקח כמורים לשיטה החדשה  מצד הקשיי הסתגלות  מיומנויות. אך החסרונות הן  

ללמוד   יחלו  התלמידים  שכל  מקבלת  החלופה    עפ"יעד  היא  " 3ולכן  החלופה    לימודי  שינוי. 

גם  המיומנויות   לימודי  והגדלת  תחומי  לרב  המקצועות וכך  החינוך  מבנה  את  לחלוטין  משנה   "

קשיים,   חווים  והמורים  המאה  כל  במידה  מיומנויות  את  ילמדו  עדיין  באופן    21-ההתלמידים 

ביותר המערכת  המיטבי  בנויה  תהיה  שכך  לכך,  כיוון  בנוסף  הצלחת.  את  לראות  זו   ניתן    חלופה 

 . 5בפינלנד ולכן היא מקבלת 

שלהן     –  עלות  הכוללת  העלות  בסיס  על  תעשה  החלופות  בין  )פירוט    10לאחר  ההשוואה  שנים 

.  ש''ח  ד מיליאר  30-תעלה כ  "הספר   לבית   המיומנויות   מקצוע   הכנסת "חלופה    .העלויות בנספח ה'(

כ"  הנוכחיים  הלימוד  מקצועות  בתוך  21-ה  המאה  מיומנויות   הטמעת"חלופה     26.8-תעלה 

תעלה    "המיומנויות  לימודי  והגדלת  תחומי  לרב  המקצועות  לימודי  שינוי"חלופה  .  מיליארד ש''ח

מכאן ניתן להסיק שהחלופה של הטמעת המיומנויות היא הכי זולה מבין    מיליארד ש''ח.  38.6-כ

  3, "הכנסת מקצוע המיומנויות לבית הספר" תקבל  4החלופות אך עדיין יקרה למדי ולכן תקבל  

כיוון    2" תקבל  שינוי לימודי המקצועות לרב תחומיכיוון שהיא יותר יקרה מהחלופה הקודמת, "

 . במשרד החינוךיותר   ותיקר  ותרפורמ בעבר , אך כבר הצליחו להעביר שהיא הכי יקרה

  ם הקשיים העיקריים של החלופה ל"הכנסת מקצוע המיומנויות לבית הספר" ה  –  ארגונית  ישימות

כיוון שעל אף    3גיוס מספיק מורים לתפקיד החדש, וכרגע יש מחסור במורים כך שחלופה זו תקבל  

  המאה   מיומנויות  הטמעתהקושי, יש סבירות שהתפקיד החדש ימשוך מורים חדשים וצעירים. "

" מגייסת פחות עובדים חדשים, אך מבקשת לעשות שינוי  הנוכחיים  הלימוד  מקצועות  בתוך   21-ה

מספיק    ומהמדינה שמובטח בחלופה, לא בטוח שיהי   מהתקציברחב יותר אצל כלל המורים, וחוץ  

את   למקסם  הספר  בתי  לכלל  תקבל  המשאבים  גם  היא  ולכן  זו,  חלופה  של  "3פוטנציאל    שינוי . 

" לא מצריכה גיוס של עובדים חדשים  ויותהמיומנ  לימודי  והגדלת  תחומי  לרב  המקצועות   לימודי

משמעותיים שינויים  לעשות  מבקשת  בחלופה    אך  וגם  הספר,  בטוח    זובבית    שהתקציב לא 

מהמדינה יבטיח לתקצב באופן מספק את השינוי הדרוש בשביל להטמיע את החלופה, ולכן היא  

 כיוון שלא צריך גיוס עובדים חדשים בכלל.   4מקבלת 

מקבלת    –  פוליטית  ישימות  הספר"  לבית  המיומנויות  מקצוע  "הכנסת  של  כיוון  4החלופה   ,

שאיגודי המורים ישמחו לקבל תקנים נוספים ותקציבים נוספים בלי לעשות שינוי מערכתי אצל  

יתנגד לחלופה זו כיוון שהיא מגדילה את תקציב משרד החינוך אך  מורים. משרד האוצר  השאר  

ולהציג מצג של  קל להסביר אותה  יבור הרחב יתמוך בחלופה זו כיוון שיעילותה מוטלת בספק.  הצ

כיוון ש זו  יתמוך בחלופה  גם  יא מוסיפה תקנים,  ה שינוי בתוך מערכת החינוך. השלטון המקומי 
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הספר.   לבתי  ואוטונומיה    הלימוד   מקצועות  בתוך  21-ה  המאה  מיומנויות  הטמעת"תקציבים 

יתנגדוכיוון    3מקבלת  "  הנוכחיים  המורים  כיוון  שאיגודי  זה  שינויים    ינםשא   למהלך  אוהבים 

יהיה  פדגוגיים האוצר  משרד  באופן    ניטרלי.  המערכת  את  מייעלת  שהיא  כיוון  זו  חלופה  כלפי 

הציבור הרחב יהיה ניטרלי כלפי חלופה זו כיוון שבהיבט השטחי מאוד  גם  שהמשרד יתפוס כיעיל.  

. מבחינת  האוטונומיה והתקציב הגדליםשכיוון   יתמוךהמקומי  אין שינויים הנראים לעין. השלטון 

כיוון שהיא דומה לרפורמות משנים    ו שלושת החלופות, משרד החינוך יתמוך הכי הרבה בחלופה ז

  לימודי   שינוי" גם למדו מהטעויות.  וקודמות וכך המשרד יאמין שהוא ידע לעשות זאת טוב יותר,  

כיוון שאיגודי המורים יתנגדו לשינוי    3" תקבל  המיומנויות  לימודי   והגדלת  תחומי  לרב  המקצועות

שהם   הלימודים  שיטת  לשינוי  מוכנים  אינם  ירגישו  המורים  מרבית  שכנראה  משמעותי,  כך  כל 

שנים. ניתן לראות זאת דרך ההתנגדות של איגודי המורים לרפורמת הבגרויות )וולף,    הרבהלימדו  

י  .  (2022 כנראה שמשרד האוצר  כיוון שזוהי חלופה  אך  משמעותית שמייעלת  תמוך באופן חלקי 

הציבור הרחב מסומן כניטרלי    על אף המחיר היקר יחסית.  באופן משמעותי את מערכת החינוך,

חלופה לעומת כאלה שיתנגדו אליו. השלטון  תמוך בכיוון שיהיו חילוקי דעות בין חלק מהציבור שי

  זו תר בגלל שמבחינת אוטונומיה ותקציבים, חלופה  ברמה הגבוהה ביו  זוהמקומי יתמוך בחלופה  

 היא הגדולה ביותר. 

החינוך    –  עקיפות  השפעות  למקצוע  לגרום  יכולה  הספר"  לבית  המיומנויות  מקצוע  "הכנסת 

וההוראה להיראות יותר מושך כלפי צעירים, ולכן יכול להיות שחלופה זו תעודד צעירים להיכנס  

מקבלת   היא  ולכן  ההוראה,  "4לתחום    הלימוד   מקצועות  בתוך  21-ה  המאה  מיומנויות  הטמעת . 

טובהנוכחיים  להיראות  יכולה  גם  למורים    "  נותנת  בעיקר האוטונומיה שהיא  אך  הציבור,  בעיני 

(,  2019כפי שמחקרים מראים )אייזנברג וזליבנסקי, הם של  המוטיבציהתשפר באופן משמעותי את 

מקבלת   היא  ולכן  החלופה,  את  ממקסמים  שאינם  מורים  כלפי  "5גם    המקצועות   לימודי  שינוי. 

ה לשנות את תדמית החינוך לטובה באופן משמעותי,  " יכולהמיומנויות  לימודי  והגדלת תחומי לרב

של   רבה  לנטישה  לגרום  יכולה  היא  שני  מצד  אך  ההוראה,  לימודי  בביקוש  לעלייה  שיגרום  מה 

 של נייטרליות.  3מורים שאינם מוכנים ללמד בשיטה זו, ולכן היא מקבלת  

 

מקצוע  משקל   הכנסת 

ההמיומנויות   -המאה 

 בתי הספרבכשיעור  21

מיומנויות  הטמעת 

תוך  ב  21-ה  המאה

הלימוד  מקצועות 

 הנוכחיים 

לי מודי  שינוי 

תחומי   המקצועות   לרב 

לימודי   והגדלת 

 המיומנויות

 5 3 2 30% תועלת

 2 4 3 20% עלות

 4 3 3 20% ישימות ארגונית 

 3 3 4 20% ישימות פוליטית 

 3 5 4 10% השפעות עקיפות

 3.6 3.4 3 ממוצע משוקלל 
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 המלצת מדיניות 

" כחלופה  המיומנויות  לימודי  והגדלת  תחומי  לרב  המקצועות  לימודי  שינויהחלופה  נמצאה   "

הת  לצמצום  ביותר  רצויות הטובה  הבלתי  לעובדים,    ופעות  השכר  העלאת  עתידית,  אבטלה  של 

אי   והקטנת  התוצר  צמיחת  בחלופה  ההמשך  המאה    זושוויון.  בכל  יוטמעו    21-המיומנויות 

הלימוד, קצרים  ע''י    מקצועות  לקורסים  הלימודים  ושינוי  הקיימים  המקצועות  צמצום 

,  ובעלת ההשפעות העקיפות הנמוכות ביותר  ,היקרה ביותרזו  על אף שחלופה    .פלינריםיאינטרדיס

היא מבוססת  . בנוסף לכך,  הטובה ביותר  הארגונית הישימות  , ובעלת  היעילה ביותרהיא החלופה  

מיומנויות המאה   ומוצלח את  עמוק  באופן  שמצליחים להטמיע  בעולם,  דומים  מודלים    21-העל 

למעט במקרה של מתן משקל    . בניתוח הרגישויות נמצא שחלופה זו נשארה המומלצתבתלמידים

 . 'ז נספחמפורט ב רגישות ניתוח רב לקריטריון העלות. להרחבה ר' 
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 נספחים 

 (. 2019אייזנברג וזליבנסקי,  ) 12-המיומנויות המאה  -נספח א' 

ביקורתית: • והעלאת שאלות עליהם מתוך עמדות,    חשיבה  ופתרונות  רעיונות  של  הערכה 

 . והסקת מסקנות התנסויות, למידה, ניתוחערכים, 

ערך   • יצירת  וחדשנות:  או   -יצירתיות  גישות  רעיונות,  מפתח  אדם  שבאמצעותו  תהליך 

 .מידע חדשים

יכולת פתרון בעיות: תהליך מציאת פתרונות במגוון תחומים לסוגיות קשות או מורכבות   •

 . במצבים שבהם הפתרון או הדרך לפתרון אינם ברורים

ה: יכולת לעבוד בקבוצה או בצוות מתוך נאמנות לקבוצה וביצוע החלק של  שיתוף פעול •

 . הפרט במשימה

עצמי • להשגת ת:  הכוונה  פעולה  וביצוע  תכנון  משמעות,  חיפוש  ליוזמה,  ונטייה  יכולת 

המטרות, מעקב אחר התקדמות, התמודדות עם מכשולים, רפלקציה ולקיחת אחריות על  

יתר בלמידה עצמית ובמכוונות עצמית, שבמסגרתן  העשייה. הכוונה עצמית קשורה בין ה

יוזמים   על  והתלמידים  מקבלים  לימודיות,  פעילויות  בוחרים  למידה,  מטרות  מעצבים 

 . עצמם את הסיכונים הנלווים ומעריכים את הישגיהם

עצמית • בתהליך  :  למידה  לשלוט  לתלמידים  המאפשרות  הלמידה,  של  והבנה  מודעות 

מטרות המשימה, לדעת אילו מיומנויות יש להפעיל, להציב  הלמידה; היכולת להבין את  

 . מטרות, לנטר התקדמות ולבחור את הפעולה המתאימה לשיפור הלמידה

באינטרנט   • הזמינים  עצומים  מידע  במאגרי  להשתמש  היכולת  מידע:  את   -ניהול  לסנן 

בסיס   ועל  מקורותיו  ושל  שלו  האמינות  מידת  שלו,  הרלוונטיות  מידת  סמך  על  המידע 

מידע  ם,אתיי  שיקולים מקורות  נוח  ,  להצליב  שיהיה  כך  שיטתי  באופן  מידע  לארגן 

 . לנתח ולהסיק מסקנות על בסיס המידע,  לשליפה ועיבוד

ודיגיטלי • טכנולוגית  לצורך תאוריינות  ותקשורת  מידע  בטכנולוגיית  להשתמש  היכולת   :

ויצירת אינטראקציה עם אחרים בעולם הדיגי זו  ניהול מידע, יצירת מידע  טלי. מיומנות 

 . כוללת הבנה חברתית וגישה אתית ראויה

 גורמים מעכבים ומקדמים רפורמות חינוך  –נספח ב' 

כי    OECD-ה  שערך  אחד מהגורמים המעכבים ביותר הוא ריכוזיות משרד החינוך. ממחקר עלה 

מהממוצע  מתקבלות על ידי משרד החינוך, כפי שניים    מההחלטות בתחום החינוך בישראל  69%

ה  על ,  OECD-במדינות  של  ,  35%  שעומד  בסמכותם  ספר  וכי  רק  בתי  לקבל    19%בישראל 

(. בעקבות  2021)מבקר המדינה,    34%שעומד על    , OECD-במדינות ה  מההחלטות, לעומת הממוצע 

הריכוזיות של מערכת החינוך, הצרכים של מערכת החינוך המקומית לא נענים, ונוצר מרחק בין  

להטמיע.   מנסה  החינוך  שמשרד  הרפורמות  את  מיישם  לא  השטח  ובעקבותיו  לשטח,  המשרד 

מ יש  ושלכל חברה  הטרוגנית,  כיוון שישראל חברה  יותר  עוד  זה מחמיר  וצרכים  קיטוב  אפיינים 

יציבות   אי  הוא  נוסף  מעכב  גורם  החינוך.  במערכת  אחידים  שינויים  להטמיע  וקשה  שונים, 

פוליטית, הפוגעת בקידום מטרות ארוכות טווח, כיוון שלרוב הגורמים הפוליטיים מפסיקים את  

ורים,  (. עוד גורם מעכב הוא איגודי המ2019הרפורמות של קודמם בתפקיד )אייזנברג וזליבנסקי,  
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, מרבית המלצותיה לא מומשו  2005-שניתן לראות לדוגמא שבעקבות התנגדותם לועדת דוברת ב

רפורמה  2012)בלס,   של  סיכויה  את  להגדיל  שיכולים  מקדמים  גורמים  של  קטן  מספר  יש   .)

גודל הרפורמה, ואכן לרוב דווקא הרפורמות הקטנות והנקודתיות   להצליח. הגורם הראשון הוא 

ה כמו  את  יותר,  ששינתה  הרפורמה  בשנות  הביולוגיה  את  70-מקצוע  ששינתה  הרפורמה  או   ,

(. הספרות לא מצאה  2019הוראת הקריאה בכיתה א', הרבה יותר מצליחות )אייזנברג וזליבנסקי,  

ולא   פחות התנגדויות  עוררו  הן  אז  רפורמות קטנות  היו  שכיוון שהן  היא  סיבה, אך ההנחה  לכך 

נוסף הוא שיש צורך במספר רב של שינויים במספר תחומים בו זמנית,  דרשו משאבים רבים. גורם  

שכל   רק  ייעודית.  משאבים  והקצאת  למורים  מקצועי  פיתוח  התלמידים,  בהערכת  שינוי  כמו 

תחומים אלה פועלים בו זמנית ניתן לראות שהרפורמה מצליחה. עוד גורם הוא שיתוף פעולה עם  

 (. 2017ועוד )בן דוד,    שחקנים רבים כמו המגזר הפרטי, השלישי

 רפורמות קודמות -נספח ג' 

. ירושלים: 21-(. התאמת מערכת החינוך למאה ה2019איזנברג, א' וזליבנסקי אדן, ע' )מתוך: 

 .המכון הישראלי לדמוקרטיה 
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 רפורמת הבגרויות/המח''ר –' דנספח 

י' ויא'    תותספרות, אזרחות והיסטוריה. בכירפורמת המח''ר משנה לעומק את מקצועות התנ''ך,  

התלמידים ילמדו את ארבעת המקצועות דרך קורסי יסוד. המורים יוכלו לבחור ללמד את אותם  

דרך   יסוד  בין    3קורסי  המשלבת  למידה  על  דגש  ששמה  המתחדשת,  הלמידה  נתיב  נתיבים: 

לימודים פרונטאליים ללימודים דיגיטאליים ועצמאיים. נתיב למידה מבוססת דיגיטל, התלמידים  

ד מובילי  ילמדו  מורים  נתיב  צמוד.  באופן  הלמידה  את  ילווה  שהמורה  דיגיטליים  קורסים  רך 

חומרי   את  מפתח  בעצמו  המורה  זה  בנתיב  הערכת  הפיתוח,  כהלימוד.  על  תתבסס    6-קורסים 

כמו   חדשניות  משימות  גם  אך  סטנדרטיים  מבחנים  הכוללות  יבחר,  המורה  שאותם  משימות 

במקום יב',  בכיתה  פודקאסט.  אינטרדיספל  הקלטת  מחקר  עבודת  תהיה  שתבקש  יבגרות  נרית 

ארבעת התחומים. לדוגמא תלמידים יוכלו לעשות עבודה על    עפ"י מהתלמידים לחקור נושא אחד  

טרור, וכך הם יעסקו בטרור בספרות, טרור בתנ''ך, טרור בהיסטוריה וטרור בהיבטים של מקצוע 
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ידי   על  תלווה  העבודה  אחד    4האזרחות.  שכל  תהליך  מורים,  וכל  שלו,  התחום  את  ילווה  מהם 

העבודה ילווה על ידי תפקיד חדש שיקרא "מוביל מח''ר", שיעקוב אחרי תהליך המחקר. הערכת  

מהערכה חיצונית. ציון הערכה החיצונית    50%-מציון בית ספרי ו  50%-העבודה המסכמת תורכב מ

של הבוחן החיצוני על פרויקט    יורכב מהעבודה הכתובה ומפרזנטציה בעל פה, וגם מבחינה בעל פה 

בה יעברו  המח''ר  מורי  כל  המיומנויות    3-מחקר.  בסיס  על  הכשרה  תהליכי  הקרובות  שנים 

הבאה   הלימודים  בשנת  רק  תתחיל  שהרפורמה  כיוון  החינוך(.  )משרד  ברפורמה  מהם  הדרושות 

 בנייר זה. אתייחס אליה מעט מאוד  בכיתות י', יקח כמספר שנים עד שנדע את השלכותיה, ולכן 

 חישוב עלויות -ה'  נספח

 בתי הספרבכשיעור  21המאה הכנסת מקצוע המיומנויות  –חלופה א' 

 

 הנוכחיים  מקצועות הלימודתוך ב  21הטמעת מיומנויות המאה  –חלופה ב' 

 

                      254,967עלות ממוצעת למורה

                      509,933עלות 2 מורים בבית ספר יחיד

                          5,208מספר בתי הספר 2020

            2,655,731,903עלות 2 מורים לשנה לכלל בתי הספר במשך שנה אחת

                        44,200עלות שנת לימודים )על בסיס אוניברסיטת רייכמן(

                        10,416מספר המורים שילמדו את השיעור בכל הארץ

               460,387,200עלות סבסוד הלימודים לשנה אחת

                      100,000שנה ראשונה לתקציב בתי הספר

               520,800,000עלות שנה ראשונה לכלל בתי הספר

                        75,000שנה שנייה לתקציב בתי הספר

               390,600,000עלות שנה שנייה לכלל בתי הספר

                        50,000שנה שלישית והילך לתקציב בתי הספר

               260,400,000עלות שנה שלישית והילך לכלל בתי הספר

            3,636,919,103עלות כוללת שנה ראשונה

            3,506,719,103עלות כוללת שנה שנייה

            2,916,131,903עלות כוללת שנה שלישית והילך

          30,472,693,430עלות כוללת לאחר 10 שנים

חישוב עלות חלופה 1

158,821מספר מורים

22,100עלות הכשרה למורה

            3,509,944,100עלות ההכשרה לכלל המורים שעובדים כעת

11,000מספר המורים ההחדשים בכל שנה

               243,100,000עלות הכשרת המורים החדשים בשנה

300,000עלות שנתית לתפקיד "מטמיע מיומנויות המאה 21"

5,208מספר בתי הספר

            1,562,400,000עלות שנתית לכלל בתי הספר בתפקיד ה"מטמיע מיומנויות המאה 21"

200,000עלות פר שנה לבית ספר ב5 שנים הראשונות

            1,041,600,000עלות פר שנה לכלל בתי הספר ב5 שנים הראשונות

50,000עלות פר שנה לבית ספר לאחר 5 שנים

               260,400,000עלות פר שנה לכלל בתי הספר לאחר 5 שנים

            3,305,988,820עלות פר שנה ב5 שנים הראשונות

          16,529,944,100עלות כוללת 5 שנים ראשונות

            2,065,900,000עלות פר שנה לאחר 5 שנים

          10,329,500,000עלות כוללת לאחר 5 שנים

          26,859,444,100עלות כוללת לאחר 10 שנים

חישוב עלות חלופה 2
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 והגדלת לימודי המיומנויות  לרב תחומי מודי המקצועותשינוי לי–חלופה ג' 

 

 ניתוח ישימות פוליטית  – נספח ו'

 

 

  

                22,100עלות הכשרה למורה

158,821מספר המורים

    3,509,944,100עלות ההכשרה לכלל המורים בשנתיים

11000מספר מורים בשנה

       243,100,000עלות הכשרת המורים החדשים בשנה

5208מספר בתי הספר

100000תוספת תקציבית לבית ספר

       520,800,000תוספת תקציבית לכלל בתי הספר ב3 שנים הראשונות

50000תוספת תקציבית לאחר ה3 שנים

       260,400,000תוספת תקציבית לכלל בתי הספר אחרי ה3 שנים

                73,253מספר כיתות

                50,000תוספת תקציבית ל"מתכללי קורסים"

    3,662,650,000תוספת תקציבית שנתית לכל בתי הספר ל"מתכללי קורסים"

              200,000עלות שיפוץ תשתיות בית הספר

    1,041,600,000עלות שיפוץ תשתיות לכל בתי הספר

   4,551,544,100שנתיים ראשונות של הכשרה ובניית תשתיות

   4,426,550,000עלות שנתית ב3 שנים הראשונות לתחילת הרפורמה

13,279,650,000עלות כוללת ב3 שנים הראשונות לתחילת הרפורמה  

   4,166,150,000עלות שנתית לאחר ה3 שנים לאחר תחילת הרפורמה

20,830,750,000עלות כוללת ל5 שנים לאחר ה3 שנים לאחר תחילת הרפורמה  

38,661,944,100סך הכל 10 שנים  

חישוב עלות חלופה 3

משקלשם השחקן

הכנסת מקצוע 

המיומנויות המאה 21 

כשיעור בבתי הספר

הטמעת מיומנויות 

המאה 21 בתוך 

מקצועות הלימוד 

הנוכחיים

שינוי לימודי 

המקצועות לרב 

תחומי והגדלת 

לימודי המיומנויות

15%521הסתדרות המורים

15%521ארגון המורים

15%234משרד האוצר

25%433הציבור הרחב

20%454משרד החינוך

10%445השלטון המקומי

43.23ממוצע

1 - התנגדות גבוהה | 2- התנגדות נמוכה | 3 - נייטרליות | 4 - תמיכה נמוכה | 5 - תמיכה גבוהה
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 ניתוח רגישות  - ז'נספח 

  האם  לבחון  היא  זה   נספח  מטרת .  החלופות  להערכת  שונים  רגישות   מבחני  של  תוצאות   הצגת  להלן 

 . יםמשתנ קריטריון  כל של המשקלות כאשר כנה  על  נותרת  המדיניות המלצת

 ופוליטית.    הארגוניתהישימות , העלותהגדלת התועלת על חשבון  .1

 
ישימות   עלות  תועלת 

 ארגונית 

ישימות  

 פוליטית 

השפעות  

 עקיפות 

סך 

 הכל 

ציון   0.1 0.17 0.17 0.17 0.4 הקריטריון משקולת 

 סופי 

המאה   המיומנויות  מקצוע    21הכנסת 

 כשיעור בבתי הספר 

0.8 0.51 0.51 0.85 0.4 2.9 

המאה   מיומנויות  בתוך    21הטמעת 

 הנוכחיים מקצועות הלימוד 

1.2 0.68 0.51 0.68 0.5 3.4 

תחומי   לרב  המקצועות  לימודי  שינוי 

 והגדלת לימודי המיומנויות 

2 0.34 0.68 0.34 0.3 3.8 

 

המומלצת   החלופה  זה  "  נשארתבמקרה  והגדלת  החלופה  תחומי  לרב  המקצועות  לימודי  שינוי 

 ". לימודי המיומנויות

 הקטנת התועלת השפעות עקיפות.   חשבון ופוליטית עלארגונית הישימות ה, העלותהגדלת  .2

 
ישימות   עלות  תועלת 

 ארגונית 

ישימות  

 פוליטית 

השפעות  

 עקיפות 

סך 

 הכל 

ציון   0.09 0.22 0.22 0.22 0.25 הקריטריון משקולת 

 סופי 

המאה   המיומנויות  מקצוע    21הכנסת 

 כשיעור בבתי הספר 

0.5 0.66 0.66 1.1 0.36 3.1 

המאה  הטמעת   בתוך    21מיומנויות 

 מקצועות הלימוד הנוכחיים 

0.75 0.88 0.66 0.88 0.45 3.4 

תחומי   לרב  המקצועות  לימודי  שינוי 

 והגדלת לימודי המיומנויות 

1.25 0.44 0.88 0.44 0.27 3.5 

 

שינוי לימודי המקצועות לרב תחומי והגדלת לימודי  במקרה זה החלופה המומלצת נשארת "

 ". המיומנויות
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 הקטנת התועלת.  חשבון   על העלותהגדלת  .3

 
ישימות   עלות  תועלת 

 ארגונית 

ישימות  

 פוליטית 

השפעות  

 עקיפות 

ציון  

 סופי 

  0.1 0.2 0.2 0.3 0.2 הקריטריון משקולת 

המאה   המיומנויות  מקצוע    21הכנסת 

 3.1 0.4 1 0.6 0.9 0.4 כשיעור בבתי הספר 

המאה   מיומנויות  בתוך    21הטמעת 

 3.5 0.5 0.8 0.6 1.2 0.6 מקצועות הלימוד הנוכחיים 

תחומי   לרב  המקצועות  לימודי  שינוי 

 3.3 0.3 0.4 0.8 0.6 1 והגדלת לימודי המיומנויות 

המומלצת החלופה  זה  ל  במקרה  המאה  " משתנה  מיומנויות  הלימוד    21הטמעת  מקצועות  בתוך 

 ".הנוכחיים 

 הקטנת התועלת. ו  ופוליטיתהארגונית הגדלת הישימות  .4

 
ישימות   עלות  תועלת 

 ארגונית 

ישימות  

 פוליטית 

השפעות  

 עקיפות 

ציון  

 סופי 

  0.1 0.25 0.25 0.2 0.2 הקריטריון משקולת 

המאה   המיומנויות  מקצוע    21הכנסת 

 3.2 0.4 1.25 0.75 0.6 0.4 כשיעור בבתי הספר 

המאה   מיומנויות  בתוך    21הטמעת 

 3.4 0.5 1 0.75 0.8 0.6 הנוכחיים מקצועות הלימוד 

תחומי   לרב  המקצועות  לימודי  שינוי 

 3.5 0.3 0.5 1 0.4 1 והגדלת לימודי המיומנויות 

  לימודי  והגדלת  תחומי   לרב   המקצועות  לימודי  שינוי "  נשארת  המומלצת  החלופה  זה   במקרה

 ". המיומנויות
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