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ערכים

עקרונות פעולה



פעלנותהגישה

לקבל החלטות ולפעול  , לקבוע יעדים, היכולת ליזום

.  באופן אחראי ועצמאי כדי לעצב עתיד רצוי

 פעלנות היא גם מטרת הלמידה וגם מאפיין של

תהליך הלמידה

  פעלנות היא גם אישית וגם פעלנות שיתופית

יצירתית וחברתית, כלכלית, פעלנות מוסרית
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עלמטרת 

הכנסה דיור
מקומות  
עבודה

קהילה חינוך
איכות  
סביבה

מעורבות  
אזרחית

בריאות
שביעות רצון  
מהחיים

איזון  
בעבודה

ביטחון
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STEEPמגמות עתיד

מגמות  

חברתיות

מגמות  

טכנולוגיות

מגמות  

סביבתיות

מגמות  

כלכליות

מגמות  

פוליטיות

עליה ברמת ההשכלה

מגוון משפחות מודרניות

הגירה
אחריות חברתית

אריכות ימים

רשתות חברתיות

האינטרנט של הדברים

מרחבי פעולה וירטואליים

מימדהדפסה בתלת 

העלמות מקצועות

יצירת מקצועות חדשים

גידול בפערים כלכליים

מודלים חדשים של כלכלה ותעסוקה

מקצועות ירוקים

כלכלה ירוקהשינויים אקלימיים

גישות לקיימות

דרישה לשקיפות

מות הפרטיות

גלובליזציה ולוקליזציה

ביזור והפרטה
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תחומי 

השפעה
בתחום 

הפרט

בתחום 

החברה

בשוק  

העבודה

  אימוץ הרגלים

דיגיטליים

 נגישות והתמודדות עם

מידע

שינויים בשפה ובתכנים

  ביטוי עצמי ויצירת

קשרים

  היחס למשפחה

ולהורות

שינויים דמוגרפים

התא המשפחתי

תהליכי עיור

 כלכלישיוויוןאי

גלובליזציה ולוקליזציה

מחאת צרכנים ואזרחים

כלכלה ירוקה

אוטומציה

היקף ואופי התעסוקה

מאפייני עובדים

מאפייני העסקה

כלכלה שיתופית

מגמות עתיד
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אתגרי  

החינוך
מנהיגות חינוכית

חיזוק המנהלים כמובילי  
חינוך

הוגנות
החלשת הקשר בין מאפייני  
הרקע של התלמיד למידת 

הצלחתו

למידה
הכנת התלמידים לאתגרי  

הסביבה המשתנה

הצוות החינוכי

חיזוק איכות ההוראה ומעמד  
הצוות החינוכי

מדידה והערכה
התאמת דרכי המדידה 

וההערכה בראיית מטרות  
הלמידה

הגיל הרך
מתן מענה חינוכי טיפולי  
מיטבי לילדים בגיל הרך

לכידות חברתית
חיזוק הסולידריות בין חלקי  

החברה הישראלית

חינוך בלתי פורמלי
הגברת הסינרגיה בין הלמידה  

הפורמלית לבלתי פורמלית

שותפויות ואמון
חיזוק השותפות עם ההורים  
והגברת האמון של כלל בעלי  

העניין

מערכות ההמשך
איזון בין תפישת מערכת  

החינוך בשירות התלמיד לבין  
הממשק עם מערכות ההמשך

מארג היחסים
הגברת הערך המוסף 

שמייצרת כל אחת מהרמות  
במערכת

יעילות ואפקטיביות
מיצוי מיטבי של המשאבים  
לטובת השגת התוצאות  
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דמות  

ערכיםהבוגר

אהבת הדעת וחדוות הלמידה

לערכי מדינת  מחוייבות

ישראל כמדינה יהודית  

ודמוקרטית

כיבוד ערכי המורשת  

והתרבות במדינת ישראל

כבוד האדם והמשפחה

צדק חברתי וערבות הדדית

ידע

:הדעתאשכולות

שפות

ומורשתרוח

ומתמטיקהמדעים

גופניוחינוךאומנויות

ידע

מיומנויות

:קוגנטיביות

שפתיתאוריינות

מתמטיתאוריינות

מדעיתאוריינות

ביקורתיתחשיבה

יצירתיתחשיבה

דיגיטליתאוריינות

מידעאוריינות

:אישיותתוך

עצמיתמודעות

עצמיתהכוונה

:אישיתבין

חברתיתמודעות

חברתיתהתנהלות

גלובאליתאוריינות

:גופניות

ובריאותיתגופניתאוריינות
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חשיבת  

בזיהויעוסקתארגוניתעתידחשיבת•עתיד
בסיסםעללייצרכדיומגמותדפוסים
רצוייםעתידדימוייויצירתתחזיות

בהווההארגוניתהפעילותאתהמכוונים
.רצוייםעתידייםיעדיםלהשיגכדי

הגדרתבעוסקתאישיתעתידחשיבת•
חזוןהגדרת,עתידייםאישייםתרחישים

האישיהחזוןלמימושפעולהותכניתאישי
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הוראה  

איכותית
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עקרונות 

פעולה

ביטוי בתחום  באים לידי 

הפדגוגי ובתחום הניהולי

התמורתיותעקרון  5
,להסתגלהלומדשליכולתו

מיטביבאופןולפעוללשגשג

המשתנהמורכבתבמציאות

במהירות
.

עקרון האי פורמליות 3
בכלללמידההזדמנויותניצול

מגווןעלהמתבססתוזמןמקום
למידהשירותיספקישלרב

עקרון הפרסונליות 1
מאפייניאתומקדםבוחרהלומד

ליכולותיובהתאםשלוהלמידה
אישיותוולמאפייני

2עקרון השיתופיות
פעולהמשתפיםומוסדותיחידים

החינוךבעולםמגווניםגורמיםעם

טובהלמידהלייצרכדיובחברה

למטרותהלמידהביןוהלימהיותר

.החברהוצרכי

4עקרון הגלוקליות
מערכתיתהבנהמפתחהלומד

המקומיתמהרמה,הסביבהשל

הגלובליתלרמהועד

6עקרון התכלול
לעצמולגבשהלומדשליכולתו

שלבעולםאישיתמשמעות

תמורות
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תשתיות

וטכנולוגיותפיזיותתשתיות

הפדגוגיהאתומקדמותתומכות

הפורמלייםהחינוךמרחביבתוך

.פורמליים-האיהחייםובמרחבי

מקוםבכלמתרחשתהלמידה

אחדכלידיועלעתובכל

פיזיות וטכנולוגיות
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