
 

פדגוגיה  
מוטת 
 עתיד

 ניסויים ויוזמות, אגף מו״פ 

 המינהל הפדגוגי
 משרד החינוך

 
 

ht t p://www.mop.educat ion/1    /פמע  

 

 E2030הגדרות אבני בניין 
 בהתהוות - 1גרסה 

 

גיבש מסגרת תפישתית ללמידה המגדירה את הידע, המיומנויות, הגישות  OECD-של ה 2030חינוך פרויקט 

והערכים הבסיסיים אותם על התלמידים לרכוש כדי לפעול ולשגשג בכל ממדי החיים בעידן של מציאות 

משתנה. השילוב של הידע, המיומנויות, הגישות והערכים הנדרשים מהווה בסיס לפיתוח יכולות מורכבות כגון 

ובליות, אוריינות פיננסית, יזמות וחדשנות, חשיבה חישובית ואוריינות לפיתוח בר קיימא. כמו כן יכולות גל

יאפשר שילוב זה לתלמידים להשתלב בעולם של מציאות משתנה על ידי תרומת ערך חדש לעולם, התמודדות 

אקטיבי של -ופרו עם דילמות וקונפליקטים, לקיחת אחריות על מעשיהם מתוך הבנת המשמעויות וניהול עצמי

: OECD-עשר ממדי החיים אותם הגדיר ה-חייהם. תלמידים בעלי מטען ויכולות אלו יוכלו לשגשג בכל אחד

חיים פרטיים, ביטחון אישי, שביעות רצון מהחיים, בריאות, מעורבות -תעסוקה, הכנסה, דיור, איזון עבודה

 אזרחית, סביבה, חינוך וקהילה.

חינוך המיומנויות, הגישות והערכים הבסיסיים הוגדרה כרשימת אבני הבניין של מסגרת הלמידה  36רשימת 

פיזיות וקוגניטיביות, חברתיות ורגשיות, -מיומנויות קוגניטיביות ומטה. רשימת אבני הבניין כוללת 2030

כדוגמת ערכי הצדק והיושרה,  . בנוסף, היא כוללת ערכים אוניברסאליים המשותפים לרוב התרבויות,ומעשיות

אליהם יתווספו בכל מדינה ערכים מקומיים אותם מטמיעה מערכת החינוך המקומית. הרשימה כוללת גם 

גישות רצויות אותן כדאי ללומד לאמץ במסגרת התנהלותו בעולם כדוגמת סקרנות ופתיחות. אבני הבניין הן 

גישות וערכים הוא גמיש ותלוי בהקשרים ובגילאים בו הן מרובות פנים ולכן סיווגן לקטגוריות של מיומנויות 

 מיושמות.

 

 הבנייןבני א

 

 :זמישות ויכולת הסתגלות, גמישות והתאמה שם היכולת 

(Adaptability/ Flexibility/ Adjustment/ Agility) 

 :מיומנות סוג היכולת 

 :גמישות מייצגת את הצורך של ארגונים לפעול במהירות ומתוך זמישות  הגדרת ותיאור היכולת

היא היכולת והנכונות ללמוד מהניסיון, ולאחר מכן  יכולת הסתגלות ולגלות סתגלנות לשינויים בשוק.

להסתכל על דבר יכולת גמישות היא ה בהצלחה במצבים חדשים. לפעולליישם את הלמידה כדי 

של תכנים,  שינויכוללת התאמה  .זרם של רעיונות תוך שינוי כיוון או תיקון מידע ליצורו מזוויות שונות

 לפי הצורך.  מוצרים ושירותים

 

http://www.mop.education/מעבדת-אוטונומיה-היממה/


 

20חינוך |  פדגוגיה מוטת עתיד 30 OECD 

 

ht t p://www.mop.educat ion/2    /פמע  

 

 :שם היכולת ( פתרון סכסוכיםConflict resolution) 

 :מיומנות סוג היכולת 

 :בחין בין לה יש. ותונקמ כיםסכסו וסיוםשלום הקידום לשיטות ותהליכים  הגדרת ותיאור היכולת

 .קבוצתיים ובינלאומיים-אישיים, בין-קונפליקטים בין

 

  היכולת:שם ( שיתוף פעולהCollaboration) 

 :וגישה מיומנות סוג היכולת 

 :שיתוף פעולה הוא תהליך חברתי של בניית ידע, שבו אנשים עובדים כצוות  הגדרת ותיאור היכולת

קיימים  או החלטה.מוצר סופי, הסכמה של השגת  תלות הדדית לקראת מטרה ברורההמבוסס על 

/ הצגת רעיונות חדשים, שיתוף פעולהותף: תלות הדדית חברתית, שישה היבטים של תהליך מש

  .הגדרת משימה, פתרון סכסוכים, שיתוף משאבים ותקשורת

 

 :שם היכולת ( חמלהCompassion) 

 :ערך סוג היכולת 

 :שכבתי-בנה רבסבלם של אחרים. זהו מ על להקלהרצון היכולת להרגיש,  הגדרת ותיאור היכולת 

( מרכיב 2( מרכיב קוגניטיבי שבו אדם מודע לסבל של אחר; )1לל ארבעה מרכיבים עיקריים: )ואשר כ

( מרכיב 3של אחר; )רגשי שבו אדם חווה דאגה סימפטית כתוצאה של התרגשות רגשית על ידי סבל 

 .מוכן לעזור להקל על הסבלאדם ( מרכיב מוטיבציה שבו 4שבו אדם רוצה לראות הקלה של סבל זה; )

 

 יצירתיות, חשיבה יצירתית וחשיבה המצאתית היכולת: שם 

(Creativity/ Creative thinking/ Inventive thinking) 

 :מיומנות סוג היכולת 

 :חברתיבעלת ערך שפטת כמקורית ומוגדרת כהפקה של יצירה הניצירתיות  הגדרת ותיאור היכולת/ 

דמיון, סקרנות, מודגשות  בו ,היצירתימודל הכולל חמישה עקרונות ליבה של המוח פותח . שימושי

חשיבה יצירתית היא חשיבה עם  התמדה, שיתוף פעולה ומשמעת כתכונות מפתח של יצירתיות.

מקשרת בין דברים או בין ו ,היא מניבה רעיונות חדשים, דרכים חדשות להתבוננות בדברים ,דמיון

מדברת על כך שקיימים מספר מודלים  חשיבה המצאתית רעיונות אשר קודם לכן לא היה קשר ביניהם.

לו, בעזרת המודלים הל אם מראש ננסה לפתור את הבעיהו כל בעיהפיהם -עלשאפשר לסווג  קבועים

 .רנגיע לפתרון המבוקש מהר יות
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 :שם היכולת ( חשיבה ביקורתיתCritical thinking skills) 

 :מיומנות  סוג היכולת 

 :של רעיונות ופתרונותרה והערכה חקי הגדרת ותיאור היכולת . 

 

 :שם היכולת ( סקרנותCuriosity) 

 :גישה  סוג היכולת 

 :על פי ה הגדרת ותיאור היכולת-OECD (2016הסקרנות היא "הנטייה להכיר ולח ,) פש ידע וחוויות

דהיינו חקר תופעה )חיצונית לפרט,  רגעיתלשתי קטגוריות: סקרנות מחולקת הסקרנות  .חדשים"

 סקרנות )פנימית לפרט, כלומר למידה לאורך החיים(.ת חיצונית( ותכונ

 

 :תאמפ שם היכולת( יהEmpathy) 

 :גישה  סוג היכולת 

 :הבנת מצבו הנפשי של האחר או מצבותגובה רגשית הנובעת מחשש או  הגדרת ותיאור היכולת. 

)ביחס לתרבות ולתנאי מחיה(, ועם אנשים  להםלאנשים יש יותר אמפתיה עם אחרים הדומים יותר 

 עימם.אינטראקציה בשהם לעתים קרובות 

 

 :שם היכולת ( שוויוןEquality/ Equity) 

 :ערך  סוג היכולת 

 :במחלוקת, בייחוד ביותר השוויון הוא אחד הרעיונות החברתיים השנויים  הגדרת ותיאור היכולת

יחס לאנשים . שוויון יכול להתיוהשוויון גם ליחסי הצדק בכל הנוגע למושג הספציפי המיוחס לשוויון, כמו

, לאנשים החופשיים באותה מידה, לאנשים שיש להם גישה שווה לסחורות שיש להם זכויות שוות

 .לאנשים שוויון הזדמנויותלתת או  עמד חברתי )פרספקטיבה שוויונית(ולמ

 

 :שם היכולת ( תודעה גלובליתGlobal mind-set) 

 :גישה סוג היכולת 

 :התרבותיים,  והיא זהות חברתית החורגת מגבולותיתודעה גלובלית  הגדרת ותיאור היכולת

: ממדי האחריות ל אזרחות גלובליתמבחינים בין שלושה ממדים ש .הלאומיים או האתניים של האדם
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תרבותית, ידע -)תקשורת בין ותהחברתית )הבנת הקשר ההדדי והאמפתיה(, ממדי היכולות הגלובלי

 אקטיביזם אזרחי עולמי(.)ממדי ההתחייבות הגלובלית ומי( עול

 

 :נחישות והתמדה( מוכוונות למטרות והשלמתן שם היכולת( 

(Goal orientation and completion (e.g. grit, persistence)) 

 :גישה  סוג היכולת 

 :אחרות, את לומדים; במילים ה שלת אוריינטציות כלליות ללמידה מתאר הגדרת ותיאור היכולת

כמידת המאמץ  תמוגדרנחישות  .הנטייה שלהם להעדיף ולבחור סוגים מסוימים של מטרות ותוצאות

 .של הלומדים והעקביות של אינטרסים על פעילויות מאתגרות ונושאים בבית הספר ובאזורים אחרים

ההתמדה משקפת את יכולתו של הלומד לעסוק בעקביות במשימות מאתגרות מבלי לאבד את המיקוד 

 .או להתעצבן בנוכחות הסחות דעת פנימיות וחיצוניות

 

 :תודה הכרת שם היכולת (Gratitude) 

 :גישה סוג היכולת 

 :עבורם ו עושה משהו טוב או מועילהתנסות שחווים אנשים כאשר מישה הגדרת ותיאור היכולת. 

 

 :שם היכולת ( תודעת צמיחהGrowth mind-set) 

 :גישה סוג היכולת 

 :תפתח באמצעות אמונות של אנשים שיכולותיהם הבסיסיות ביותר יכולות לה הגדרת ותיאור היכולת

הצמיחה כוללת את הרעיון שבאמצעות מאמץ, יכול הלומד להגביר את  תודעת. מסירות ועבודה קשה

 האינטליגנציה וכי מכשולים הם חלק מתהליך למידה נורמלי. 

 

 :תקווה שם היכולת (Hope) 

 :ערך סוג היכולת 

 :רגש חיובי , מפעילהתקווה היא מושג מבוסס כוח הגדרת ותיאור היכולת. 
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 :שם היכולת ( זהותIdentity/ Spiritual identity) 

 :ערך סוג היכולת 

 :ודרך הקבוצות החברתיות  יחיד מוגדרת באמצעות אמונתו, ערכיוזהותו של  הגדרת ותיאור היכולת

. קבוצות חברתיות אלו יכולות לכלול קהילות דתיות או רוחניות, ארגונים ןשייכות אליה שהוא חש

קהילות אזוריות, קהילות לאומיות וקהילה גלובלית(. חברתיים וכן ישויות פוליטיות )קהילות מקומיות, 

 .זהויות של קבוצות חברתיות יכולות להיקרא גם זהויות אזרחיות

 

 :שם היכולת ( יושרהIntegrity) 

 :ערך סוג היכולת 

 :בחברה, יושרה מוגדרת כמערכת של סטנדרטים אתיים ונורמות מקובלות  הגדרת ותיאור היכולת

 .כבוד האדם ושמירה על עקרונות אלה גם כאשר זה מאתגר לעשות זאת, אחריותכגון יושר, כבוד, 

 

 :שם היכולת ( צדקJustice) 

 :ערך סוג היכולת 

 :הצדק הוא קריטי על מנת שיוכלו לשקול את האחריות להיות הוגן והגיוני.  הגדרת ותיאור היכולת

לפעולה ומעבר בעת קבלת החלטות לגבי טוב ורע, כולל הגנה על זכויות האדם  וההוגנותההגינות 

 מוסרית בתגובה לתפיסה בלתי הוגנת של יחס כלפי אחרים.

 

 :ותקשורת מידע לטכנולוגיות שימושית מיומנויות שם היכולת 

((ICT- Manual Skills for Information and Communication Technology (related to 

learning strategies) 

 :מיומנות סוג היכולת 

 :היכולת להשתמש בטכנולוגיה לצריכה, ניהול, ארגון, ייצור, הצגת מידע  הגדרת ותיאור היכולת

 ותקשורת. 
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 :הקשורות לאמנויות, אומנות, מוסיקה וחינוך גופני שימושיותמיומנויות  שם היכולת  

(Manual skills related to the Arts and Craft, Music, Physical Education needed for 

2030) 

 :מיומנות סוג היכולת 

 :ןלאמנויות, אומנות, מוסיקה, וחינוך גופני ה ותהקשור שימושיות מיומנויות הגדרת ותיאור היכולת 

הגדרות מרובות. מיומנויות הקשורות לאמנויות ולמלאכות, לחינוך גופני,  נדרשותמבנה רב פנים ולכן 

המאפשר גישה לצורות  מגולמות באופן אינדיווידואלי, כמו גם ידע משותף מבחינה חברתית ותרבותית

ת ובמלאכה, באמנו. שונות של הבעת עצמי אחד ולתקשורת על ידי שילוב של ידע רחב ומיוחד

השימוש המודע במיומנות ובדמיון יצירתי במיוחד בהפקת חפצים  ןה השימושיות המיומנויות

 ויצירתלנגן, לשיר, להלחין, לקרוא מערכת סמלים המייצגת צלילים הכוונה  במוסיקה. אסתטיים

באמצעות  קשורות לפיתוח אוריינות פיזית שימושיותבחינוך גופני, מיומנויות  מוזיקה יחד עם אחרים.

מיומנויות והבנה בתחומי הספורט, החינוך בחוץ, ריקודים ופעילויות גופניות ידע גופני ספציפי, 

 ניסיוניות.

 

 :מיומנויות ולמידת למידה יומנויותמ שם היכולת 

(Meta-learning skills (including learning to learn skills)) 

 :מיומנות סוג היכולת 

 :תהליך שבו הלומדים מודעים יותר ויותר למידה כ-ניתן לתאר את המטא הגדרת ותיאור היכולת

מודע ולהשתלט על  להיותמצב של  .מוילשליטה בהרגלים של תפיסה, חקירה, למידה וצמיחה שהפנ

 .עצמוהלמידה של 

 

 :שם היכולת ( שימת לבMindfulness) 

 :גישה וגם מיומנות סוג היכולת 

 :הלב בדרך מסוימת: בכוונה, בהווה ובלא שיפוט משימתהמודעות הנובעת  הגדרת ותיאור היכולת .

 תשומת הלב ברגע זה עכשיו עם העמקת חמשת החושים כדי להבין וללמוד מחדש.
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 :מוטיבציה שם היכולת (Motivation) 

 :גישה  סוג היכולת 

 :או כוח שמניע אדם לפעול מצב, מוטיבציה יכולה להיחשב תהליך פנימי הגדרת ותיאור היכולת .

או להמשיך במטרה  מסוימת קרובות הפרט חווה כוח זה כרצון או נכונות לעסוק בפעילות לעתים

 .מסוימת

 

 :שם היכולת ( פתיחותOpen mind-set (to others, new ideas, new experiences)) 

 :גישה  סוג היכולת 

 :לנכונות לשקול רעיונות שונים, ביקורות, אתגרים ודעות,  תמתייחספתיחות  הגדרת ותיאור היכולת

פתיחות כמו גם לנסות חוויות חדשות ולהתעסק עם אחרים, בייחוד אלה שעשויים להיות מרקע שונה. 

נות המבוססות על ראיות וטענות. מכירה בחשיבות של הטעות ובחשיבות של יצירת ושמירה על אמו

מכירה בהשפעת גורמים רבים כגון הקשר, תרבות, היסטוריות אישיות וזהות על  כמו כן, פתיחות

 הדרך שבה הידע מתגלה כהבנה ואמונה. 

 

 :פרספקטיבה וגמישות קוגניטיבית שם היכולת (Perspective taking and cognitive flexibility) 

 :גישה וגם מיומנות סוג היכולת 

 :היכולת לשקול את המחשבות, הרגשות והפעולות של  פרספקטיבה היא הגדרת ותיאור היכולת

לנכונות להסתגל באופן גמיש  גמישות קוגניטיבית היא המודעות לדרכי חשיבה אלטרנטיביות,. אחרים

 .ת חשיבתה של אחת מהדרישות החדשותוליכולת לשנות א ,למצב

 

 :פרואקטיביות שם היכולת (Pro-activeness) 

 :גישה וגם מיומנות סוג היכולת 

 :קטיבי אנקיטת פעולה מראש מול אתגרים, צרכים ושינויים עתידיים. אדם פרו הגדרת ותיאור היכולת

רועים לאחר ייוזם ומתכנן פעולות לטיפול באירועים לפני שהם קורים בניגוד לאדם פאסיבי המגיב לא

 ו.שקר
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 :שם היכולת ( פתרון בעיותProblem solving skills) 

 :מיומנות  סוג היכולת 

 :מיומנויות של פתרון בעיות מתייחסות ליכולתו של אדם לעסוק בעיבוד  הגדרת ותיאור היכולת

. פתרון הבעיות פתרון אינם ברורים באופן מיידי קוגניטיבי כדי להבין ולפתור מצבים שבהם שיטה או

ת החל יכולים לכלול מגוון צורוהשונים  מיומנויות תחומי-תת הדורשיםלוקח זמן וכולל מספר שלבים 

 צורות שונות של פתרון בעיות שיתופי.ועד )בעיות נפתרות לבד(  אישיות"-מ"פתרון בעיות בין

 

 :שם היכולת ( תכליתPurpose) 

 :ערך סוג היכולת 

 :ותוצאתי  לעצמיכללית להשגת דבר שהוא בעל משמעות מיידית כוונה יציבה ו הגדרת ותיאור היכולת

 לעצמי.אל העולם שמעבר 

 

 :ניטורוהערכה , חשיבה רפלקטיבית שם היכולת (Reflective thinking/ evaluating/ monitoring) 

 :מיומנות סוג היכולת 

 :הנקראת גם חשיבה שלנו חשיבההעל  חשיבהחשיבה רפלקטיבית היא  הגדרת ותיאור היכולת ,

קוגניציה. משמש בדרך כלל להתייחסות לתהליכי הבחירה והבקרה, וכן לפעילויות -מסדר שני או מטא

היא מונח כולל לקבלת מידע אודות . הערכה וההנחיה של החשיבה האישיתכלליות יותר של החשיבה 

מוגדרת הניהול בכיתה  תהיא טכניקוניטור  הלמידה של תלמיד והשיפוט לגבי התקדמותו בלימודים

 .שלהםהשטף הדייקנות ו לשםכהאזנה ללומדים 

 

 :שם היכולת ( חוסןResilience/stress resistance) 

 :גישה סוג היכולת 

 :ומים או תהליך ההתאמה מול מצוקות, טראומות, טרגדיות, איהוא  החוסן הגדרת ותיאור היכולת

משפחה  :מחוויות קשות כגון" חזרה "קפיצה פירושו חסין. להיות מקורות משמעותיים של לחץ

 כלכלי.מצבי יחסים, בעיות בריאות, מקום העבודה ולחץ  ,מאתגרת
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 :(עצמי, לאחרים ולסביבה, כולל גיוון תרבותיל) כבוד שם היכולת 

(Respect (for self, others including cultural diversity, and the environment) 

 :ערך סוג היכולת 

 :ההערכה של העצמי ושל אחרים, מתן התחשבות ברגשות, רצונות, כבוד הוא  הגדרת ותיאור היכולת

או זכויות של עצמי ואחרים. כיבוד המגוון התרבותי פירושו להעריך את ההבדלים ואת הדמיון הרבים 

של אחרים העשויים להיות נוכחים. כבוד מתבטא באמצעות התנהגות ותקשורת אשר ישתנו בהתאם 

 להקשר התרבותי.

 

 :אחר שם היכולת( יותResponsibility (including locus of control)) 

 :גישה סוג היכולת 

 :תגמול או לעונש על , אשמההאחריות היא מעמד של מוסר ראוי לשבחים,  הגדרת ותיאור היכולת

האדם האחראי הוא אדם שמראה נכונות . מעשה או מחדל, בהתאם לחובות המוסריות של האדם

 .ותחושה של מחויבות כלפי הקבוצה אמינותו ת ההשלכות של התנהגותו,לקבל א

 

 :שם היכולת ( ניהול סיכוניםRisk management) 

 :מיומנות סוג היכולת 

 :ו הוא שוקל את תהליך שב, יכולתו של היחיד לעסוק בקבלת החלטות הגדרת ותיאור היכולת

יהיו  ותמיד יםוחברתי יםהסיכונים יכולים להיות פיזי. המיוחסים להחלטהנים ההשלכות של הסיכו

 אחרים. הוהאדם עבור  תוצאות/יעדים אפשריים מוערכים אל מול

 

 :מודעות עצמית )ויסות עצמי(  שם היכולת(Self-awareness/self-regulation/self-control) 

 :גישה וגם מיומנות סוג היכולת 

 :שמאפשרים ללומדים תהליכי ההנחיה וההכרה העצמית, המכוונים והיוזמים  הגדרת ותיאור היכולת

 .לשנות את יכולותיהם כגון כישרון מילולי, למיומנות ביצועית אקדמית, כגון כתיבה
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 :אוריינטציה עצמית חיובית , יעילות עצמית שם היכולת(Self-efficacy/positive self-orientation) 

 :גישה סוג היכולת 

 :לבצע משימות ולהשיג מטרות בתחום כוח האמונות של היחיד ביכולתו  הגדרת ותיאור היכולת

 .מסוים

 

 :תחושת שייכות שם היכולת (Sense of belonging) 

 :גישה סוג היכולת 

 :יםדחף מתפשט ליצור ולתחזק לפחות כמות מינימלית של יחסים בינאישי הגדרת ותיאור היכולת 

הצורך ליצור  הצורך להשתייך הוא צורך אנושי אוניברסלי, כמו. מתמשכים, חיוביים ומשמעותיים

 יחסים יציבים ואוהבים.

 

 :שם היכולת ( אמוןTrust (in self, others, institutions)) 

 :גישה סוג היכולת 

 :מצב שבו אדם מרגיש שהוא יכול להסתמך על עצמו, על אחרים ועל מוסדות הגדרת ותיאור היכולת .

נדיבות, כשירות, כנות  :ביותר לפיתוח אמון במערכת בית ספרית ותשבע אבני בניין הוגדרו כחשוב

 ויושר, פתיחות ושקיפות, אכפתיות לאחר, אמינות ועקביות וכבוד.
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