
–למידה מצמיחה 
מתכניות לימודים לתכניות למידה

24.11.21כנס רכזי מקצוע 



,18מגיל לידה ועד גיל , מטרת העל של החינוך בישראל

,  בעלי ידע ומיומנויות, היא לטפח בוגרים ובוגרות ערכיים

להתפתח כאנשים עצמאיים  , שיאפשרו להם לעצב את זהותם

למצות את יכולותיהם מתוך  , בעלי חוסן רגשי וחברתי, ומשכילים

.לחברה ולקהילה, ולתרום למדינה, תחושת טעם ומשמעות

( ב "יעדי החינוך תשפ, מסמך אבני דרך: מתוך)





המבנה הלוגי של תהליך התחדשות הלמידה 

נקודת  התחדשות הלמידה-3
ההתערבות  

מבנה  ממדי הלמידה-2
הלמידה

:תשתית מושגית-1
מיומנויות, ידע, ערכים

תפיסה  

ושפה  
משותפות



תשתית מושגית 

נקודת ההתערבות  מבנה הלמידהתפיסה ושפה משותפות

ערכים

C

מיומנויות

ידע



נקודת ההתערבות  מבנה הלמידהתפיסה ושפה משותפות

ערכים

-תשתית מושגית -1
ערכים



מיומנויות

גופניות|חברתיות|רגשיות|קוגנטיביות

הלומדות והלומדים 

במערכת החינוך  

הישראלית

1  .

אוריינות  

לשונית 2  .

אוריינות  

מתמטית

3  .

אוריינות  

מדעית

חשיבה  . 4

ביקורתית

חשיבה  . 5

יצירתית

6  .

אוריינות  

דיגיטלית

7  .

אוריינות  

מידע

מודעות  . 8

עצמית

הכוונה  . 9

עצמית

10  .

מודעות  

חברתית

11  .

התנהלות  

חברתית

12  .

אוריינות  

גלובלית

13  .

אוריינות  

בריאותית

הלומדות והלומדים 

במערכת החינוך  

הישראלית

-תשתית מושגית -1
מיומנויות



אשכול 

בחירה 

ואוטונומיה

רוח אשכול 

חברה 

ומורשת

אשכול 

בסיס

:ידע תוכן
, תכנים, היכרות מעמיקה עם עובדות

ורעיונות מרכזיים, מושגים

:ידע מעשי
מיומנויות ייחודיות לתחום הדעת  

הנדרשות לרכישת הידע והרחבתו

:ידע אודות יצירת ידע
הבנת מרכיבי הידע של תחום הדעת 

הנדון והיכרות עם התפתחותו  

וביסוסו

תשתית  -1
-מושגית 

ידע

מקושר לרעיונות מושגים ועובדות, מתפתחידע פעיל 
ידע

נקודת ההתערבות  מבנה הלמידהתפיסה ושפה משותפות



המבנה הלוגי של תהליך התחדשות הלמידה 

מבנה  ממדי הלמידה-2
הלמידה

:תשתית מושגית-1
מיומנויות, ידע, ערכים

תפיסה  

ושפה  
משותפות



ממדי הלמידה  -2

ארגון תכני הלמידה 

בחירה 
אישית

למידה בין תחומית סביב 
רעיונות גדולים 

למידה תחומית תשתיתית                 

למידה התנסותית

עצמאית  

שיתופית  

דיגיטלית

מבוססת ערכים

הבמרחבים שונים
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המבנה הלוגי של תהליך התחדשות הלמידה 

נקודת  התחדשות הלמידה-3
ההתערבות  

מבנה  ממדי הלמידה-2
הלמידה

:תשתית מושגית-1
מיומנויות, ידע, ערכים

תפיסה  

ושפה  
משותפות



המתווסף  הקיים

תוכן

תלמיד/ ספר בבחירת ביתמוגדר על ידי המשרד  

ובין תחומי  רב תחומידיספלינרי

מבוסס רעיונות גדולים  מבוסס נושאי לימוד

מיומנויות מערכתיותדיספלינריותדגש על מיומנויות  

למידה
מכוונת מורהלמידה

למידה עצמאית

שיתופית  למידה

נקודת ההתערבות–התחדשות הלמידה -3



?באילו תחומים וכיוונים?בתהליכי פיתוח מה

(ב"חט, יסודי)תחומיות יחידות הוראה דיגיטליות
ע  מד, גיאוגרפיה אדם וסביבה, ספרות, היסטוריה

,  ערבית, עברית, אנגלית, מבוא למדעים, וטכנולוגיה
...ך"תנ, מתמטיקה

...איזון בין אדם לטבע, הגירה, אחריות,מהפכות(ב"חט)בין תחומיות יחידות הוראה דיגיטליות

(ע"חט, ב"חט)יחידות למידה דיגיטליות פרסונלית
,  אנגלית, מחשבים, ביולוגיה, כימיה, פיסיקה,מתמטיקה

...מדע וטכנולוגיה

תמונת מצב אוריינות לשונית  
חלוצי הערכה/ ר"תמ/ בגרות דיגיטליים ממירי

קורס פרזנטציה
avatar (...  ועברית וערבית)באנגלית דבורה

(  ע"חט, ב "חט)

תהליכי למידה והערכה מתקדמים

דוגמאות–התחדשות הלמידה -3
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