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ייעוד
(יחסית יציב)

תהליך גיבוש אסטרטגיה
ותוכנית עבודה מתחיל
מהגדרת הייעוד של הארגון:
הקדמת שאלת ה"מה" ל"איך"

יעוד

()Mission

חזון

חזון ואסטרטגיה
(מגובשת אחת
ל 3-5-שנים)
נתמקד ביחס
ל 4-תחומי הליבה

הייעוד נלמד ממקורות שונים:
ממסמכים רשמיים

()Vision

תפיסה
אסטרטגית

מה אנחנו עושים?
מה עילת הקיום שלנו?

מה אנחנו רוצים להיות?
מה אנחנו רוצים להשיג?

מדיניות

מטרות

(חקיקה ,מסמכי מדיניות ,אסטרטגיה),

מהצהרות מדיניות
(תכנית רב שנתית) ומביצוע בפועל

תכנית עבודה
(שנתית/
רב-שנתית)
בקרה והערכה

יעדים
משימות
2

ייעוד החינוך הוא נושא מורכב הנמצא ביסוד הדיון של המומחים בתחום,
ויש לגביו גישות רבות שלא בהכרח מתיישבות זו עם זו
כעזר לחשיבה ועל מנת לסייע במעבר לדיון אסטרטגי בוצעו:

 .1מיפוי ראשוני רחב של מדינות ברחבי העולם
 בוצעה סקירה השוואתית של מעל  30מדינות מסוגים שונים
לבחינת הייעוד של משרד החינוך ,כפי שנתפש על ידן

 .2הגדרת מרכיבי הייעוד והמבנה
 בחינת הייעודים היוותה בסיס להגדרת מרכיבי הייעוד והקשר ביניהם

 .3בחינת חוק חינוך ממלכתי בישראל ביחס למודל שהוגדר
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ה framework-כולל את:

 .1שלושת היסודות ,על בסיס התפיסה המקובלת ביחס לדמות הבוגר
 .2נקודת הייחוס – התכלית לשמה מוקנים לבוגר שלושת היסודות הנ"ל

 .1שלושת היסודות

 .2נקודות הייחוס

המשפחה
מיומנויות
Skills
 חשיבתי
 רגשי
 חברתי

ידע
Knowledge

ערכים
Values

שוק העבודה
הפרט

החברה /התרבות
המדינה /הלאום
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נקודות הייחוס
הפרט

המשפחה

שוק העבודה

החברה/
התרבות

המדינה/
הלאום

מיומנויות

היסודות

ידע

ערכים
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א .מדינות עם מערכת חינוך איכותית
המדד הרווח כיום הוא מדד ציוני ,PISA
אליו הוספנו מדדים נוספים כבסיס לסל מדדים רב ממדי* של מכון  ERIלסיווג המדינות המובילות:

מדינות כתר

מדינות זינוק

מובילות באיכותן לאורך זמן
(מצוינות היום וגם לפני עשור)

ביצעו את הזינוק הכי גדול
ב 10-השנים האחרונות

פינלנד
יפן
קוריאה

אסטוניה
הולנד
שווייץ

קנדה
הונג קונג
סינגפור

גרמניה
איטליה
פולין

כתר שעברו
זינוק:

אירלנד
ספרד
פורטוגל

נורבגיה
בריטניה

ב .מדינות בעלות קווי דמיון לישראל
על בסיס פרמטרים שונים של דמיון לישראל נבחרו מדינות נוספות להשוואה:
גודל אוכלוסייה ,תמ"ג לנפש ,שיטת ממשל ,אתגרים לאומיים ,השקע פר תלמיד ועוד וכדומה
* המבוסס על איכות הלמידה וההישגים הלימודיים של תלמידיה ,מידת השוויון בין התלמידים ,מידת ההכללה ()inclusivity
והמידה בה היא תורמת למובילות החברתית של תלמידיה (הכשרת דור העתיד של מנהיגי מערכת החינוך :מפת ידע)2016 ,ERI ,
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מדינות כתר/
זינוק

הוצאה
על חינוך לתלמיד
(אלפי דולרים)

גודל
אוכלוסייה
(מיליונים)

תמ"ג
לנפש
(אלפי דולרים)

שיטת ממשל

אתגרים לאומיים

ישראל

לא נכנסה
לדירוג

6.7

8.7

36.2

דמוקרטיה
פרלמנטרית

קונפליקטים
על רקע לאומי
ועם מדינות שכנות

נורבגיה

כתר שעברה
זינוק

14.1

5.4

70.6

מונרכיה חוקתית עם
שלטון פרלמנטרי

פינלנד

כתר

9.8

5.5

44.1

דמוקרטיה
פרלמנטרית

סינגפור

כתר

אין נתונים

5.6

90.5

גרמניה

זינוק

10.8

82.7

50.2

רפובליקה פדרלית
חוקתית

אירלנד

זינוק

9.2

4.7

76.6

דמוקרטיה
פרלמנטרית

מקורות:
תוצר לנפש ב PPP-וגודל אוכלוסייה – 2017 ,IMF
הוצאה לנפש על חינוך יסודי ועל-יסודי – ( 2014 ,OECDפורסם ב)2017-

משטר פרלמנטרי עם מחסור במשאבים,
מאפיינים סמכותניים מתיחות עם שכנותיה

עבר של קונפליקטים
על רקע דתי ולאומי
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מדינות כתר/
זינוק

הוצאה
על חינוך לתלמיד
(אלפי דולרים)

גודל
אוכלוסייה
(מיליונים)

תמ"ג
לנפש
(אלפי דולרים)

שיטת ממשל

אתגרים לאומיים

ישראל

לא נכנסה
לדירוג

6.7

8.7

36.2

דמוקרטיה
פרלמנטרית

קונפליקטים
על רקע לאומי
ועם מדינות שכנות

שבדיה

לא נכנסה
לדירוג

11.0

10.2

51.3

מונרכיה חוקתית
עם שלטון פרלמנטרי

בלגיה

לא נכנסה
לדירוג

11.9

11.3

46.3

מונרכיה חוקתית
עם שלטון פדרלי

מדינה דו-לאומית

צ'כיה

לא נכנסה
לדירוג

6.9

10.6

35.2

דמוקרטיה
פרלמנטרית

עבר של קונפליקטים
על רקע לאומי

דרום
אפריקה

לא נבדקה

אין נתונים

56.5

13.4

דמוקרטיה
פרלמנטרית

עבר של קונפליקטים
על רקע גזעי

מקורות:
תוצר לנפש ב PPP-וגודל אוכלוסייה – 2017 ,IMF
הוצאה לנפש על חינוך יסודי ועל-יסודי – ( 2014 ,OECDפורסם ב)2017-
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גרמניה

82.7

דרא"פ

56.5

14.1

90.5

11.9

76.6

11
70.6

10.8
9.8
9.2

51.3
50.2

6.9

46.3
44.1

6.7

36.2

בלגיה
צ'כיה
שבדיה 10.2
ישראל 8.7
סינגפור 5.6
פינלנד 5.5
נורבגיה 5.4
אירלנד 4.7
גודל אוכלוסייה

35.2

11.3

10.6

13.4

(מיליונים)
כתר

הוצאה על חינוך – יסודי ועל יסודי

תמ"ג לנפש

(באלפי דולרים לתלמיד)
* סינגפור ודרום אפריקה אין נתונים

(במונחי כוח קנייה ,אלפי דולרים)

זינוק

כתר שעברה זינוק
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שוק העבודה

החברה/התרבות

הפרט

המשפחה

מיומנויות

המיומנויות הדרושות
לשליטה
וניהול חיי הפרט

המיומנויות הדרושות
להשתתפות
בשוק העבודה

מיומנויות הדרושות
להשתלבות בחברה

ידע

ידע הדרוש
לשליטה
וניהול החיים

הידע הדרוש
להשתתפות
בשוק העבודה

הידע הדרוש
להשתלבות בחברה

ערכים

הערכים הדרושים
לשליטה
וניהול חיי הפרט

הערכים הדרושים
להשתתפות
בשוק העבודה

ערכים הדרושים
להשתלבות בחברה

המדינה/הלאום

מקור:
https://www.regjeringen.no/contentassets/ffb297588bfd4ddbbecd18011afdf078/f-4276-e_web.pdf
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הפרט

מיומנויות

הזדמנויות לפיתוח אישי
(דרך חינוך ושירותים
תרבותיים)

ידע

המשפחה

שוק העבודה

החברה/התרבות

המדינה/הלאום

המיומנויות הנדרשות
בשוק העבודה

נק' ייחוס תרבותית

ערכים

מקור:
http://minedu.fi/en/duties-and-objectives
* משרד החינוך בפינלנד מטפל גם בתרבות
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הפרט

מיומנויות

המשפחה

• מסתגל לשינויים
• חשיבה עצמאית וביקורתית
• למידה עצמאית
• בעל מודעות עצמית
• בריא בגופו ונפשו
• להט לחיים
• בטחון עצמי

שוק העבודה
• תורם אקטיבי
• אחראי על למידתו
• יוזם

• מיומנויות הדרושות
להתמודדות עם אתגרי
העתיד

• ידע הדרוש להתמודדות
עם אתגרי העתיד

ידע

ערכים

החברה/התרבות

המדינה/הלאום

• בעל מצפן מוסרי
• הערכה ליופי

• אחריות כלפי
המשפחה

• חותר למצוינות

• אחריות כלפי הקהילה
• לוקח תפקיד פעיל
בשיפור חיי הסובבים

• אחריות כלפי האומה
• אזרח המחובר שורשית
לסינגפור
• בעל מצפון אזרחי

מקור:
https://www.moe.gov.sg/docs/default-source/document/education/files/desired-outcomes-of-education.pdf
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שוק העבודה

החברה/התרבות

הפרט

המשפחה

מיומנויות

• כלים להתמודדות עם
שוק העבודה והחברה
הגלובאליים
• עצמאות ,אחריות
והשתתפות בתעשייה

• כלים להתמודדות עם
שוק העבודה והחברה
הגלובאליים
• עצמאות ,אחריות
והשתתפות בחברה

ידע

כלים להתמודדות
עם שוק העבודה
והחברה הגלובאליים

כלים להתמודדות
עם שוק העבודה
והחברה הגלובאליים

המדינה/הלאום

ערכים

מקור:
https://www.bmbf.de/en/objectives-and-tasks-1409.html
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הפרט

המשפחה

שוק העבודה

החברה/התרבות

המדינה/הלאום

מיומנויות

ידע

חינוך והכשרה
יביאו להגשמה עצמית
(שתביא להצלחה בנקודות
הייחוס האחרות)

חינוך והכשרה
יביאו לחברה
הוגנת וחזקה

חינוך והכשרה
יביאו לאומה מצליחה
(בדגש כלכלי)

ערכים

מקור:
www.education.ie/en/Publications/Corporate-Reports/Strategy-Statement/Department-of-Education-and-Skills-Strategy-Statement-2016-2019.pdf
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הפרט

מיומנויות

רחב אופקים

ידע

ידע שמאפשר
לאדם לצמוח
ולהשפיע על מצבו

המשפחה

שוק העבודה

החברה/התרבות

המדינה/הלאום

ערכים

מקור:
http://www.government.se/government-policy/education-and-research/
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הלאום/המדינה

התרבות/החברה

שוק העבודה

המשפחה

הפרט
• גילוי הכישרונות האישיים
• אישיות חזקה
(כדי שיוכלו להשתתף בחברה
)ולהגשים את עצמם

מיומנויות

גילוי הכישרונות האישיים

ידע

ערכים

The joint realization of an educational environment involving education
challenge each learner to discover his or her own talents forms so that each
grows into an individual with a strong personality.
… Education has as core mission to form strong personalities. It makes them resilient so
that they can fully participate in society and maximize their development.

:מקור
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. מתורגם מהולנדית,https://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2014-2015/g133-1.pdf

הפרט

המשפחה

שוק העבודה

החברה/התרבות

המדינה/הלאום

מיומנויות

ידע

החינוך מאפשר
פיתוח אישי שמועיל
לאיכות החיים

החינוך מהווה
הכנה לתעסוקה

ערכים

פיתוח תרבות
של ערכים משותפים

מעורבות אזרחית
המאפשרת סולידריות
ודמוקרטיה

מקור:
http://www.vzdelavani2020.cz/images_obsah/dokumenty/strategy_web_en.pdf
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הפרט

המשפחה

שוק העבודה

החברה/התרבות

המדינה/הלאום

מיומנויות

ידע

יצרנות

אזרחות אחראית

ערכים

מקור:
http://www.ecdoe.gov.za/about-ecdoe/mission-vision-and-values
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הפרט

המשפחה

שוק העבודה

מרבית המדינות
(למעט גרמניה)
מתייחסות ליעוד
מערכת החינוך
להקניית היסודות
לפיתוח אישי/איכות
חיים/הגשמה עצמית/
שליטה על מסלול החיים

התייחסות רק במדינה
אחת (סינגפור) –
כבוד למשפחה

מרבית המדינות
(למעט שבדיה)
מתייחסות ליעוד
מערכת החינוך
להקניית היסודות
להצלחה בשוק העבודה

החברה/התרבות המדינה/הלאום
חלק מהמדינות
מדברות על הקניית
היסודות לפרט לצורך
השתלבות בחברה
חלק (צ'כיה למשל)
מתייחסות
מזווית החברה
(הקניית ערכים
משותפים)

חלק קטן מהמדינות
מתייחסות
ליעוד החינוך להקניית
יסודות שיביאו לאומה
מצליחה
(אירלנד –
הצלחה כלכלית)
או לערכים אזרחיים
(צ'כיה –
סולידריות ודמוקרטיה)

• בכל המדינות היעודים ממוקדים יחסית וכוללים מספר קטן של היגדים (עד )5
• בסינגפור יש מגוון של יעודים ,המשקפים את הערוב התרבותי בין מזרח למערב
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החוק משנת :1953

תיקון לחוק משנת :1980
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תיקון לחוק משנת 2000

* בשנת  2003נוסף אחרי "כישרונותיהם השונים"" :להרחיב את אופקיהם התרבותיים ,ולחשפם לחוויות אמנותיות ,והכל"
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הפרט

מיומנויות

המשפחה שוק העבודה

• פיתוח כישרונות ויצירתיות
• חשיבה ביקורתית
• חשיבה עצמאית
• יוזמה
• ערנות לחידושים
• סקרנות אינטלקטואלית
• עידוד פעילות גופנית
ותרבות פנאי

• מיומנויות יסוד כבני אדם
בוגרים בחברה חופשית
• השתלבות בחברה

ידע

ערכים

• אהבת אדם

* תיקון משנת 2000

החברה/התרבות

המדינה/הלאום

• מכבד את
הוריו
ומשפחתו

• תחומי דעת ומדע
• יצירה אנושית לסוגיה
לדורותיה
• להכיר אוכ' ערבית
וקבוצות אוכלוסייה
אחרות במדינת ישראל

• תולדות א"י והמדינה
• תורת ישראל
• תולדות העם היהודי
• מורשת ישראל והמסורת היהודית
• זכר השואה

• מסירות ואחריות ,רצון
לעזרה הדדית ותרומה
לקהילה
• מכבד את זהותו
התרבותית
• יחס של כבוד ואחריות
לטבע
• כבוד לתרבות והשקפות
הזולת

• אוהב עמו וארצו
• אזרח נאמן למדינה
• מכבד את מורשתו
• מכבד את לשונו
• ערכים יהודים ודמוקרטיים
• כבוד לזכויות אדם
• כבוד לשמירת החוק
• חתירה לשלום ולסובלנות
• מעורבות בחברה הישראלית
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