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....עליו לחשובמשהו   

 בכל דור עליך ללמד את התלמידים 

 בכלים של אותו דור
 (הרב קוק)                                                 

   21-התכנית הלאומית להתאמת מערכת החינוך למאה ה

   21-התאמת מערכת החינוך למאה ה
 הינה צורך לאומי



 (  st century skills21) 21-מיומנויות המאה ההקניית 

 העצמת כוחות ההוראה בבתי הספר

 מענה לשונות תלמידים

 מתן משוב בזמן אמת

 העלאת העניין בקרב תלמידים

הורים ותלמידים, עידוד תקשורת בין מורים  

 מטרות התכנית

   21-התכנית הלאומית להתאמת מערכת החינוך למאה ה



   21-התכנית הלאומית להתאמת מערכת החינוך למאה ה

מיומנויות  
 המאה 

 21 -ה

אוריינות  
מחשב 
 ומידע

מיומנויות  
 תקשורת  

חשיבה  
ופתרון  
 בעיות

למידה  
 שיתופית

למידה  
 עצמאית

 21 -מיומנויות המאה ה



   21-התכנית הלאומית להתאמת מערכת החינוך למאה ה

 אוריינות מחשב ומידע

ICT 

או /בכלי תקשורת ו, שימוש בטכנולוגיה דיגיטלית•
להעריך וליצור  , לשלב, לנהל, ברשתות כדי לגשת

מידע במטרה לתפקד בחברת המידע             
(ETS,2002) 

CIL 

,  יכולת הפרט להשתמש במחשבים כדי לחקור•
ולתקשר על מנת להשתתף באפקטיביות  , ליצור

מקו העבודה , בחיי בית הספר, בחיי הבית
 (ICILS, 2013)והקהילה  



 התפיסה

 21-התכנית הלאומית להתאמת מערכת החינוך למאה ה



 21-התכנית הלאומית להתאמת מערכת החינוך למאה ה

 תפוקות

 תשומות

 תוצאות

 דגמים פריסה

 תפוקות ותוצאות, תשומות

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/MadaTech/hatamat_marechet_21/meyda_vepirsumim/mismahim_leyunAtzibur.htm


 21-התכנית הלאומית להתאמת מערכת החינוך למאה ה

 הטמעה

 מדריכי תקשוב

 מדריכים דיסציפלינאריים

 השתלמויות מנהלים

 השתלמויות רכזי תקשוב

 השתלמויות בית ספריות לכל צוות ההוראה

 הצטיידות  

  מחשב נייד לכל מורה

 (ואמצעי החשכה, מסך, כולל אמצעי שמע)מקרן בכל כיתה 

 חיבור הכיתה לאינטרנט

 הפעלה 

 (הכשרה ותגמול, מינוי, איתור) רכז תקשוב בית ספרי

  טכנאי בית ספרי 

 (הגדרת סטנדרט ומימון)מימון דמי השימוש באינטרנט 

 תוכן דיגיטלי

 תשומות



 פיתוח תשתיות לאומיות

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/MBS/Default.htm
http://gadol.edu.gov.il/Pages/default.aspx


   21-התכנית הלאומית להתאמת מערכת החינוך למאה ה

http://cms.education.gov.il/EducationCms/UNITS/MadaTech/Templates/RegularText.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID={E9DBE904-DC57-453A-93E3-30414134FA24}&NRORIGINALURL=/EducationCMS/Units/MadaTech/hatamat_marechet_21/PituchTochenDigitali/Kol_Kore_PituchMetukshav.htm&NRCACHEHINT=NoModifyGuest


   21-התכנית הלאומית להתאמת מערכת החינוך למאה ה

תכנית  
עבודה  

בית  
 ספרית

 

 (3נספח )

 
 

   

שילוב 
טכנולוגיה  
בתהליכי 

,  הוראה
למידה  
 והערכה

 (ה"הל)
 
 

ניהול 
 פדגוגי  

 

פורטל  
בית  
 ספרי

  
 

שיתופיות  
 ותקשורת

 

אינטרנט  
 בטוח

 

אוריינות  
מחשב 
 ומידע  

CIL 

 

 תפוקות

http://cms.education.gov.il/EducationCms/UNITS/MadaTech/Templates/RegularText.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID={DC882D7F-84DF-46A0-B3A4-C180303B36A6}&NRORIGINALURL=/EducationCMS/Units/MadaTech/hatamat_marechet_21/meyda_vepirsumim/mismahim_leyunAtzibur.htm&NRCACHEHINT=NoModifyGuest
http://cms.education.gov.il/EducationCms/UNITS/MadaTech/Templates/RegularText.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID={DC882D7F-84DF-46A0-B3A4-C180303B36A6}&NRORIGINALURL=/EducationCMS/Units/MadaTech/hatamat_marechet_21/meyda_vepirsumim/mismahim_leyunAtzibur.htm&NRCACHEHINT=NoModifyGuest
http://cms.education.gov.il/EducationCms/UNITS/MadaTech/Templates/RegularText.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID={DC882D7F-84DF-46A0-B3A4-C180303B36A6}&NRORIGINALURL=/EducationCMS/Units/MadaTech/hatamat_marechet_21/meyda_vepirsumim/mismahim_leyunAtzibur.htm&NRCACHEHINT=NoModifyGuest
http://cms.education.gov.il/EducationCms/UNITS/MadaTech/Templates/RegularText.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID={DC882D7F-84DF-46A0-B3A4-C180303B36A6}&NRORIGINALURL=/EducationCMS/Units/MadaTech/hatamat_marechet_21/meyda_vepirsumim/mismahim_leyunAtzibur.htm&NRCACHEHINT=NoModifyGuest
https://sites.google.com/a/irisim1.tzafonet.org.il/class_g3/home/mesimot
https://sites.google.com/a/irisim1.tzafonet.org.il/class_g3/home/mesimot
https://sites.google.com/a/irisim1.tzafonet.org.il/class_g3/home/mesimot
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/MadaTech/InternetBatohach/YomLeumi/TovBareshet.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/MadaTech/InternetBatohach/YomLeumi/TovBareshet.htm
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 כך לומדים למידה שיתופית

 התרבות היוונית

 מעונה, מעלה הגליל

בתי הספר במועצה אזורית  

 עמק יזרעאל
בתי ספר במחוז צפון   135

 שפה ותקשוב

 אופק אשדוד -משגב , דיאלוג משגב

https://sites.google.com/a/meona.tzafonet.org.il/heshbonv/history/yavan1/kkkkk/htrbwt-hywwnyt
https://sites.google.com/a/yahad.tzafonet.org.il/emekyizrael/razyonal
https://sites.google.com/a/tzafonet.org.il/013/
https://groups.google.com/a/misgav.tzafonet.org.il/forum/?hl=iw&fromgroups=


 פריסת תשתיות בסיסיות ומתקדמות

 כ"סה תיכוניים ביניים חטיבות בתי ספר יסודיים

 מרכז פריפריה מרכז פריפריה מרכז פריפריה

 200 א"תשע

 1,000 ב"תשע

 ג"תשע

 ד"תשע

 ה"תשע

 תשתיות מתקדמות הכוללות ספרי לימוד דיגיטאליים תשתיות בסיסיות  

תלוי  
באישור  
 תקציבי

מגזר 

 חרדי



 ספרים דיגיטליים וחדשנות פדגוגית

 חטיבות ביניים

 אוריינות מחשב ומידע

 היערכות למצב חירום

 הוספת  בתי ספר לתכנית באופן חלקי 

 שיתוף פעולה עם גוגל

מוקדי בקר, מכרז יועצים, למידה מרחוק, דיגיטציה, ספקי תוכן: מכרזים חדשים v 

 ?ג"בתשעמה חדש בתכנית 

   21-התכנית הלאומית להתאמת מערכת החינוך למאה ה



 ספרי לימוד דיגיטאליים

 21-התכנית הלאומית להתאמת מערכת החינוך למאה ה

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/MadaTech/hatamat_marechet_21/PituchTochenDigitali/Sfarim_Digitali_Table.htm


שינוי 
בדרכי  
 הלמידה

שינוי 
בדרכי  
 ההוראה

למידה עצמית  
 ולמידה שיתופית

תהליכים של חקר 
 ופתרון בעיות

 חשיבה ביקורתית

 

 חדשנות פדגוגית –ספרי לימוד דיגיטאליים 
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   21-התכנית הלאומית להתאמת מערכת החינוך למאה ה

 Flipped Classroom Modelכיתה הפוכה   

 חינוך פיננסי

 האקדמיה של קאן

 האקדמיה של טד

http://www.ted.com/translate/languages/he?page=5
http://www.hebrewkhan.org/
http://www.finance.cet.ac.il/


   21-התכנית הלאומית להתאמת מערכת החינוך למאה ה

 דוגמאות -כך לומדים ביסודי 

 ארזים אשדוד -נושא שבועי

 שלושה פרויקטים אשכול  אשדוד חנציסמשימה מתוקשבת  רונית 

 משחק התאמת מילים איריסים כרמיאל

https://sites.google.com/a/araz1.tzafonet.org.il/class/nose
http://ronithan.edu.glogster.com/glog-57-2590/
https://docs.google.com/present/view?id=0AeobOFdlOQvGZGdncjlrc3NfMTA3ZGZyczkzY3I&pli=1
https://sites.google.com/a/irisim1.tzafonet.org.il/mncam/
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 כך לומדים קצת אחרת בעל יסודי  

 6' תוצרי ט  -גיאוגרפיה עשרת הדיברות -ך"תנ

 -שירים על ארץ ישראל

 ירושלים

 הקמצן -ספרות

https://sites.google.com/site/tronikalderon/home
https://sites.google.com/site/geographyanat/earth/vulkan
https://sites.google.com/a/tzafonet.org.il/shirim/home
http://linetpro.d-campus.net/nodeweb.asp?t=25535&subid=185341


   בינימינהאמירים  -כך לומדים קצת אחרת בעל יסודי

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/MadaTech/hatamat_marechet_21/DgamimMitkadmim/bty_sefer_madgimim.htm
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 מדע וטכנולוגיה מינהלפורטל 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/MadaTech/HomePage.htm


 ?טכנולוגיה או מתודולוגיה

http://www.youtube.com/watch?v=IJY-NIhdw_4&feature=related
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