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דמות הבוגר  – 2030מיומנויות
המשגה והגדרה
משרד החינוך מוביל מהלך מדיניות נרחב ,אשר מטרתו לעצב את דמות הבוגרת והבוגר ולהבטיח את מוכנותם לעולם
המשתנה .מהלך זה הינו תוצר עבודת מחקר מקיפה ,אשר מבססת תפיסה חינוכית יישומית למול אתגר ההכנה של התלמיד
לעולם המשתנה של המחר.
האתגרים המערכתי והחינוכי הם:
א.
ב.

להבין מה נדרש לפתח בקרב התלמידים ,על מנת שהם יוכלו למצות את הפוטנציאל האישי והמקצועי שלהם
ובכך יתאפשר להם לפעול ולהשפיע כבעלי סוכנות ( ,)agencyעל חייהם כבוגרים ועל החברה כמכלול.
להבין מה נדרש מהמערכת החינוכית כך שזו תוכל להוביל להישגים מיטביים ולשוויון הזדמנויות לכלל
התלמידים ,על מנת שהם יוכלו להשיג את יעדיהם.

מהלך זה מתכתב עם מסמך הקונספט של ה ,Education 2030 ,OECD -אשר מציע חזון חינוכי יישומי לאתגר המוכנות לעולם
משתנה של התלמידים היום ,אשר הם הבוגרים של מחר .בהלימה לחזון ה OECD -ועל מנת להגשים מהלך זה הלכה למעשה,
הגדיר המשרד את דמות הבוגר  2030כמורכבת מסט המיומנויות ,הידע והערכים הנדרשים לפרט על מנת לשגשג ולהגשים את
ייעודו כבוגר.
מסמך זה מוקדש כולו למרכיב "המיומנויות" ומטרתו היא להגדיר ולהמשיג את  13המיומנויות אשר נבחרו על ידי אנשי
המקצוע כמיומנויות המרכזיות והחשובות ביותר למוכנות ולהצלחה של הבוגרים בעולם המשתנה.
הגדרה והמשגה של המיומנויות מהווה צעד ראשון בבניית שפה משותפת בין כלל אנשי החינוך .שפה משותפת ומוסכמת
תאפשר להבנות תהליכי למידה והוראה בהתאם לשלבי ההתפתחות לפי גיל ,תהליכי למידה והכשרה לצוותים חינוכיים
ותומכים ,ובהתאמה גם תהליכי מדידה והערכה.

מיומנות :הגדרה
ידע מעשי ( )knowledge howהנרכש בלימוד ואימון,
המאפשר לבצע משימות מגוונות ,לעמוד בדרישות מורכבות,
ולעשות שימוש יעיל והולם בידע ,ניסיון וערכים במגוון רחב של הקשרים

1

חשיבות פיתוח המיומנויות במערכת החינוך
חשיבותן של המיומנויות ותרומתן להצלחה של תלמידים במערכת החינוך וכבוגרים ,אוששה זה מכבר במחקרים רבים.
שליטה במיומנויות קוגניטיביות ומיומנויות לא-קוגניטיביות (מיומנויות בין-אישיות ,תוך-אישיות ,ובריאותיות-גופניות),
נמצאה קשורה לתוצאות חיוביות כמו הצלחה בלימודים ,השתלבות בקריירה ,בריאות טובה וצמצום נשירה והתנהגויות
מסוכנות ואנטי-סוציאליות .2הנחת המוצא של המהלך זה (אשר לה אסמכתאות רבות) היא שכל  13המיומנויות הנבחרות
טעונות חיזוק והמשגה מערכתית כדי לטייב את הקנייתן .יחד עם זאת ,כל המיומנויות ניתנות ללימוד ופיתוח אצל מרבית
הילדים באמצעות אימון מסודר ושיטתי  -מחקרים אמפיריים אשר בחנו את ההשפעה של פיתוח המיומנויות בקרב תלמידים
מצאו כי פרקטיקות שהוטמעו במערכת החינוך בהקשרים שונים ,יעילות בשיפור המיומנויות בקרב התלמידים ויש להן
השלכות חיוביות על הצלחה במגוון תחומי חיים .3לפיכך מערכת החינוך מהווה ערוץ יעיל ומשמעותי להקניית מיומנויות
נדרשות לבוגריה.
עדות נוספת לחשיבות פיתוח המיומנויות (קוגניטיביות ולא קוגניטיביות כאחד) במערכת החינוך ,ניתן למצוא במאמצים
המושקעים בהמשגתן ובפיתוחן בקרב גופים בינלאומיים מרכזיים כגון ה ,OECD4-ה ,World Economic Forum5-ה-
 ,National Research Council6כמו גם במקום המרכזי שהן תופסות במערכות חינוך שונות בעולם.7
זאת ועוד ,מיומנויות (קוגניטיביות ולא-קוגניטיביות) מהוות מושא הערכה מרכזי של המבחנים הבינלאומיים הנהוגים בעולם.
דוגמה בולטת לכך היא מבחן  ,PISAאשר חלק משמעותי ממנו מוקדש לבחינת רמת המיומנות של התלמידים בהיבטים כגון
אוריינות שפתית ,אוריינות מתמטית ,אוריינות מדעית ,חשיבה ביקורתית ,ועוד.8
משרד החינוך משקיע במגוון רחב של תכניות לימוד והעשרה בפיתוח מיומנויות וגם צוותי ההוראה רואים חשיבות רבה
בהקניית מיומנויות אלה כחלק מתהליך הלמידה .עם זאת ,הם מעריכים את יכולתם להקנות את המיומנויות לתלמידים
כחלקית בלבד.9
חשיבותן של מיומנויות אלה להצלחה ושגשוג של תלמידים בעתיד ,הצורך לשפר את יכולת צוותי ההוראה להקנות את
המיומנויות לתלמידיהם ,כמו גם הצורך לבנות שפה משותפת ,הם המנוע מאחורי ההליך המשרדי במסגרתו נבחרו והומשגו
המיומנויות כחלק מפרויקט דמות הבוגר .2030

בחירת מיומנויות דמות הבוגר
על סמך מחקר מקיף ,וסקירת ספרות נרחבת ,אקדמית ומקצועית ,בחר משרד החינוך להרכיב את סל המיומנויות הראשיות
מ 13-מיומנויות נבחרות .מיומנויות אלו מהוות אסופה של יכולות כלליות ,אשר נחיצותן ושייכותן אינה מוגבלת לתחום ידע
כזה או אחר ( .)domain independent skillsרכישה מוצלחת של היכולות הנדונות תאפשר לבוגר מערכת החינוך לעשות
שימוש נרחב ו חוצה דיסציפלינות בידע ובניסיון שצבר ,לרכוש בצורה יעילה יותר ידע וניסיון חדשים ,להתמודד בהצלחה עם
שינויים ומצבים לא מוכרים ולהסתגל אליהם .כל  13המיומנויות הללו נידונות בספרות המחקרית ומיושמות במערכות חינוך
מובילות בעולם ,ולצד היותן מדגם מייצג מקצועית ומחקרית של מערכות חינוך ,הן אף נידונות כמיומנויות ראשיות המשרתות
את עולם התעסוקה המשתנה במהירות .מתוך ראיית אחריותה הלאומית של מערכת החינוך הציבורית ,שיקולים מעין אלו
אף הם הובאו בתהליך החשיבה ,אשר בתומו נבחרו והומשגו המיומנויות לפי הצרכים הפדגוגיים ,המנחים מערכת חינוך
הרואה לנגד עיניה את הילד הנכנס בשעריה בגן הילדים ,ועובר דרכה עד בגרותו בתום התיכון.
על אף שהמיומנויות מובחנות היטב האחת מהשנייה ,הן שזורות זו בזו ,ורכישתן נסמכת אלה על אלה .כך למשל ,מודעות
חברתית ,אשר רכיביה כוללים בין היתר יכולות הקשורות להבנת האחר (זיהוי והבנה של מסרים מילוליים ולא מילוליים,
הבנת ההשפעה של התנהגויות הפרט על רגשות ,חוויות והתנהגויות של אחרים ועוד) דורשת בין היתר גם חשיבה ביקורתית.
ואילו חשיבה יצירתית  ,אשר רכיביה כוללים בין היתר יכולות הקשורות לתעוזה והתמדה (הגנה על רעיונות אל מול לחצים,
התמודדות עם עמימות ,אי וודאות ,אתגרים ,תסכול ,ועוד) דורשת בין היתר מסוגלות עצמית ודפוס חשיבה מתפתח.

עבודת המשגת המיומנויות הנבחרות תשרת את החיבורים בין תחומי הידע השונים ,ובין פעילויות החינוך הבית ספרי וזה
החברתי ,דרך מפגש עם מיומנויות שונות ,חוזרות ומשלימות 13 .המיומנויות נבחרו באופן שיאפשר למערכת להקנות אותן
מתוך מבט המותאם לשלבי התפתחותו של הילד לאורך שלבי הגיל השונים.
מטרה מרכזית למהלך ההמשגה היא יצירת קוהרנטיות בין תהליכי הלמידה המלווים את הילד משלבי הגן ועד סיום לימודי
התיכון ,ובין תהליכי המדידה וההערכה המתבטאים הן בבחינות הפנימיות ,שיותאמו גם הן להערכת שליטה במיומנויות ,והן
במיומנויות המוערכות במבחנים הבין לאומיים בהם ישראל משתתפת.
ראוי לציין כי רכישת המיומנויות היא אינטרס משותף של צוותי ההוראה ומהווה את הפירות של מאמציהם הקולקטיביים.
כשם שרכישת המיומנויות צריכה להתבצע דרך תחומי דעת שונים ,ההשפעה של רכישתן איננה מצומצמת לתחום דעת בודד
ויתרונותיה צפויים לחלחל לתחומים רבים .לכן ,כשם שנדרש מכלל צוותי ההוראה מאמץ משותף ברכישת המיומנויות ,לכלל
צוותי ההוראה אינטרס בקידום כל אחת מהמיומנויות – ביחד ובנפרד.
מובן כי בעולם עתיר הגדרות ,ובמרחב שפה עשיר כמו בתחום המיומנויות ,יש יותר מדרך אחת לתאר את המיומנויות השונות
ולהבחין ביניהן  .לדוגמה ,את רכיבי הליבה של "חשיבה ביקורתית" ,אשר מהווה במסגרת המושגית של המשרד מיומנות
נפרדת ,ניתן גם לפצל בין רכיבי המיומנויות השונים באשכולות הקוגניטיביים ,התוך אישיים והבין אישיים .באופן דומה,
ניתן להמשיג את רכיבי הליבה של "אוריינות דיגיטלית" כהיבטים ייחודיים של מיומנויות האשכולות השונים במרחב המקוון.
הבחירה להתמקד ב 13-מיומנויות ספציפיות אלה ,הונחתה על ידי שיקולים מקצועיים ופרקטיים כאחד ,ביניהם הצורך
לשרטט גבולות ברורים בין מיומנות אחת לאחרת ,וכן להימנע ,כל כמה שניתן ,מחפיפה וחזרתיות בין רכיבי המיומנויות
השונים ולהגדיר מושאים ממוקדים דיים אשר יהיו נוחים לתפיסה ,להבנה ולפיתוח מקצועי .כל זאת על בסיס המחקר שליווה
את המהלך כולו.

תהליך ההמשגה וההגדרה
תהליך ההמשגה וההגדרה של  13המיומנויות כלל שלושה שלבים מרכזיים:
 .1יצירת מבנה :המטה המקצועי של המשרד יצר מבנה אחיד להמשגת המיומנויות המורכב מהגדרה ורכיבי ליבה
המהווים את התנאים הנדרשים אשר ביחד מספיקים לרכישת המיומנות הנדונה.
 .2בניית תשתית ידע :בניית תשתית ידע רחבה המבוססת על קריאה נרחבת של מסמכים בינלאומיים ,כולל תוצרים
של מכוני מחקר בינלאומיים ,מסמכים של ה OECD-ומסמכי מדיניות של מדינות נבחרות אשר עסקו בנושא.
לתשתית הידע הבינלאומית צורפה תשתית הידע אשר התפתחה במסגרת משרד החינוך והוגדרה במסמכים.
 .3עבודה בצוותים מקצועיים :תשתית הידע שימשה מצע לעבודת שבעה צוותים רב מקצועיים מקרב אנשי המקצוע
הבכירים במשרד .צוותים אלו ,בסיוע מכון  ,ERIאשר ליווה את תהליך העבודה כולו ,עבדו על הגדרה והמשגה של
כל אחת מהמיומנויות.

תוצרי תהליך ההגדרה וההמשגה
 .1שלוש-עשרה המיומנויות מופיעות בארבעה אשכולות:
א .אשכול קוגניטיבי :אוריינות שפתית ,אוריינות מתמטית ,אוריינות מדעית ,חשיבה ביקורתית ,חשיבה יצירתית,
אוריינות דיגיטלית ואוריינות מידע.
ב .אשכול תוך-אישי :מודעות עצמית והכוונה עצמית.
ג .אשכול בין-אישי :מודעות חברתית ,התנהלות חברתית ואוריינות גלובלית.
ד .אשכול גופני :אוריינות גופנית/בריאותית.
 .2כל המיומנויות מוצגות במבנה אחיד ,לפי הפירוט להלן:

א .הגדרה  :כל ההגדרות עוקבות אחר עקרונות של ניסוח אחיד ,פשטות ובהירות ,זאת על מנת לשמור על דיוק
מדעי כמו גם על בהירות לקהל צוותי ההוראה.
ב .רכיבי ליבה ( 3-5רכיבים לכל מיומנות) :רכיבי הליבה הם היכולות הספציפיות הנכללות תחת המיומנות ,אשר
כל אחת מהן נדרשת וביחד הן מספיקות לקיומה של המיומנות הנדונה .רכיבי הליבה רלוונטיים לכל (או רוב)
שלבי הגיל והינם כלליים במובן זה שהם אינם מוגבלים לתחום דעת מסוים .כל רכיבי הליבה המוצגים במסמך
זה הם מבוססי מחקר ומהווים תוצר של בירור מושגי.
ג .פירוט רכיבי ליבה :עבור כל רכיב ליבה מפורטות הפעולות אשר היכולת הנדונה מאפשרת לבצע (בהתאם
לממצאים ממחקרים עדכניים).
 .3שלוש-עשרה המיומנויות ,על הגדרותיהן והמשגותיהן ,אוגדו לשני תוצרים מרכזיים:
א .מצגת – המצגת מהווה תקציר ופישוט של ההמשגות וההגדרות ,ומיועדת לכלל צוותי ההוראה ,כמו גם לציבור
הרחב.
ב .מסמך מורחב (להלן ,מסמך זה) – המסמך המורחב נועד לסייע למפתחי תכניות הלימוד ,לאנשי המקצוע במטה
ולמפקחים ,ליצור שפה אחידה המלווה בגוף ידע תיאורטי ויישומי.

מיומנויות קוגניטיביות
אחד המאפיינים המשמעותיים של עולמנו בעת הנוכחית הוא הגדילה האקספוננציאלית בכמויות המידע ,לצד ההתפתחויות
הטכנולוגיות שהופכות מידע לזמין מאי פעם .לצורך התמודדות מיטבית עם כמויות מידע אלה ועל מנת להיות מסוגלים לפתור
בסביבת מידע זו בעיות מורכבות ,על בוגרי מערכת החינוך להיות מצוידים במיומנויות שיאפשרו להם לאתר ולסנן מתוך כלל
המידע הזמין את פרטי המידע האמינים והרלוונטיים ,לעבד בהצלחה את שפע הדעות והעובדות המרכיבות את המידע ,להציג
אותן באופן קוהרנטי ובהיר ,ולקבל ,בהתאם לידע שגיבשו ,החלטות מושכלות .10בנוסף ,לאור שינויים חזויים במבנה שוק
התעסוקה העתידי ,עליהם לרכוש מיומנויות שיאפשרו להם להסתגל באופן מהיר ויעיל להתפתחויות אלה.
מבין כלל המיומנויות הנדרשות לשם כך ,בולט מקומן של המיומנויות הקוגניטיביות ,המאפשרות טיפול שיטתי ,יעיל
ופרודוקטיבי במידע המצטבר לצד הידע הנרכש על ידי התלמידים במהלך חייהם ,ובפרט בשנותיהם בבית הספר.
המיומנויות הקוגניטיביות מצטרפות לידע הנרכש במערכת החינוך בכל תחומי הדעת  -בדגש על הידע הנרכש במקצועות
העברית/ערבית (שפת אם) ,אנגלית ,מתמטיקה ומדעים – ומוסיפות את היכולת ההכרחית לעשות בידע זה שימוש יעיל ,הולם
ומותאם במגוון רחב של הקשרים ,לימודיים וחוץ-לימודיים .במובן זה ,המיומנויות הקוגניטיביות ,ובפרט "אוריינות
שפתית"" ,אוריינות מתמטית" ו"אוריינות מדעית" ,אינן מבקשות להחליף את תכנית הלימודים הקיימת בעברית/ערבית,
מתמטיקה ומדעים ,אלא הן מתבססות עליה ומניחות את הנלמד בה כנתון.11
המיומנויות הקוגניטיביות מאפשרות ,דרכים אפקטיביות להשגה וטיפול במידע ,תוך שימוש מושכל בידע קיים .בשל ההבחנה
בין המיומנויות הקוגניטיביות לידע בתחומי הדעת השונים ,עולה הבדל מרכזי נוסף בין המיומנויות הקוגניטיביות לבין הידע
הנלמד במערכת החינוך :בעוד שרכישת הידע מתוחמת ,על פי רוב ,לגבולותיו של מקצוע לימוד מסוים (היסטוריה ,תנ"ך,
אזרחות ,ביולוגיה וכיו"ב) ,את המיומנויות הקוגניטיביות ניתן וצריך לרכוש בכלל השיעורים ,במסגרת תהליך הלימוד של
תחומי הדעת השונים.
האבחנה בין הידע הנרכש במקצועות הלימוד השונים לבין המיומנויות הקוגניטיביות "אוריינות מידע"" ,אוריינות דיגיטלית",
"חשיבה ביקורתית" ו"חשיבה יצירתית" ,היא ברורה ומובהקת .תלמידים יכולים ללמוד ולתרגל חשיבה ביקורתית ,לדוגמה,
בשיעורי תנ"ך – כאשר הם מעריכים פרשנות נתונה לטקסט מקראי ,בשיעורי אזרחות – כאשר הם מתמודדים עם ראיות
ונימוקים שמועלים במאמר דעה בעיתון ,ואף בשיעורי חינוך – כאשר הם מבקשים לשכנע את חבריהם ברעיון כזה או אחר.
גם האבחנה בין הידע הנרכש במקצועות המדעים לבין המיומנות "אוריינות מדעית" היא ברורה למדי; מקצועות המדעים
(תחומי דעת כדוגמת פיזיקה ,כימיה ,ביולוגיה ,מדעי כדוה"א ,וכיו"ב) מקנים לתלמיד ידע אודות תופעות ,תהליכים ,הסברים
ותיאוריות מדעיות .המיומנות "אוריינות מדעית" ,לעומת זאת ,מבקשת להקנות לתלמידים את היכולת לעשות שימוש
בכלים מדעיים וליישם ידע שהם רכשו ,בהקשרים מגוונים ולמטרות שונות – כאשר הם קוראים דיווחים אודות מחקר מדעי
באמצעי התקשורת (האם הכותרת" :אכילת אבטיח משפרת את הזיכרון" אכן מהווה מסקנה של המאמר המתואר בכתבה?),
כאשר הם מבקשים להסביר ו/או לבחון תופעות טבעיות ,חברתיות וכלכליות (מדוע יש מיעוט נשים בדרגים בכירים? איזה
מידע יכול לאשש או להפריך את ההשערות שלי?) ,כאשר הם מתלבטים בשאלות אישיות (האם עלי לחסן את ילדיי?) ,וכיו"ב.
רכישה ותרגול של מיומנות זו ,אם כן ,אינה מוגבלת לשיעורי המדעים.
כאשר מדובר באבחנה בין הידע הנרכש במקצוע העברית/ערבית לבין המיומנות "אוריינות שפתית" ,התמונה מורכבת יותר.
מחד ,בדומה לאוריינות מדעית ,גם אוריינות שפתית מהווה את היכולת לעשות שימוש בידע וכלים אשר נלמדים במקצועות
הלימוד הרלוונטיים (עברית/ערבית ,לשון וכיו"ב) ,למטרות שונות ובהקשרים מגוונים .מאידך ,במקצועות אלה ,לצד הידע
הלשוני שמוקנה לתלמידים (תחביר ,ידע פונולוגי ,ידע מורפולוגי) ,נלמדת גם מיומנות לשונית ,היא מיומנות הפענוח (קריאה
עם ובלי ניקוד ורכישת שטף קריאה) והכתיבה (בדפוס ובכתב) .עם זאת ,ולמרות שזוהי מיומנות מובהקת שהכרחית להמשך
רכישת הידע ,הוחלט כי מיומנויות לשוניות אלה לא יהוו חלק מהאופן בו מומשגת המיומנות "אוריינות שפתית" בדמות
הבוגר .הסיבה לכך היא שהקניית מיומנויות הקריאה והכתיבה ,בניגוד לרציונל העומד מאחורי יתר המיומנויות ,מתבצעת
במסגרת שיעורים ייעודיים ומוגבלת לשנותיהם הראשונות של התלמידים בבית הספר .הווה אומר ,בעוד לימוד קריאה

וכתיבה מתבצע בראש ובראשונה בשיעורי עברית ,היכולת לנסח עמדות/רגשות בצורה ברורה ומדויקת ,היכולת להבחין בין
עיקר וטפל ולחלץ מידע מטקסט ,או היכולת להשתמש באמצעים לשוניים שונים לצורך שכנוע ברעיון כזה או אחר נלמדת
בכל השיעורים וברמות שונות לאורך כל שנות הלימוד.
הוא הדין לגבי "אוריינות מתמטית" .שיעורי המתמטיקה מקנים לתלמיד הן ידע מתמטי (תכונות של צורות במישור ובמרחב,
מושגים אלגבריים ,מונחים סטטיסטיים ועוד) והן מיומנות מתמטית (לספור ,לפתור משוואות ,לשרטט גרף של פונקציה,
להוכיח משפט בגיאומטריה ועוד) .יחד עם זאת ,המיומנות הנדונה ב"אוריינות מתמטית" עוסקת ביכולת לעשות שימוש הן
בידע והן במיומנויות בסיס אלה ,גם בהקשרים חוץ-מתמטיים .כך שבעוד היכולת לפתור משוואות ,לדוגמה ,מוקנית רק
בשיעורי אלגברה ,היכולת להציג נתונים בגרף או בטבלה ,היכולת לייצג יחסים בין קבוצות באמצעות דיאגרמות ,או היכולת
להתמצא באמצעות מפה וקנה מידה ,נלמדות ומתורגלות במגוון רחב של מקצועות לימוד.

מיומנויות קוגניטיביות
טבלה  - 1אוריינות שפתית
"אוריינות שפתית" היא היכולת להשתמש בשפה (קריאה ,כתיבה ,דיבור והאזנה) למגוון מטרות תקשורתיות ולימודיות .היא
כוללת את היכולת להבין ולהעריך טקסט דבור או כתוב ולהתמצא בו ,לבטא מחשבות ורגשות ,לנסח רעיונות ודעות ולהגן
עליהן ,להציג מידע בצורה בהירה ומותאמת ולנהל תקשורת איכותית עם אחרים.
המרכיב
הבנה והערכה של
טקסט דבור או כתוב

ההגדרה


להבין את המשמעות המילולית של טקסט דבור או כתוב.



להבין משמעות נרמזת ,מובלעת או לא מילולית (מטפורית ,פיגורטיבית ,אירונית)
בטקסט.



להעריך את איכות הטקסט (ביחס לסוגה ולסוג המידע הנמסר) והתאמתו להקשר.



לזהות את הרעיון המרכזי בטקסט ואת מטרתו.



להבחין בין עיקר וטפל.



לאתר ולאחזר מידע בטקסט.

מיזוג מידע ממקורות
שונים



להשוות ולמזג מידע ממקורות טקסטואליים שונים.

הבעה בכתב ובעל פה



לבטא בכתב או בעל פה מחשבות ,רעיונות ,עמדות או רגשות ,באופן בהיר ,ממוקד,
ממצה ומותאם לנסיבות.



לארגן טקסט באופן מובנה ,קוהרנטי ומכוון מטרה.



להשתמש ברטוריקה (אמצעים אמנותיים-לשוניים כדוגמת דו משמעות ,משחקי
מילים ,שאלות רטוריות ,אירוניה וכיו"ב).



להשתמש בשפה עשירה ומגוונת.



להציג מידע ורעיונות בצורה משכנעת ,מותאמת לנסיבות ולקהל היעד.

חילוץ מידע מטקסט
דבור או כתוב

הצגה ושכנוע

 רשימת מקורות :משרד החינוךPISA ,

טבלה  - 2אוריינות מתמטית
"אוריינות מתמטית" היא היכולת לייצג מצבים ותופעות בשפה מתמטית וליישם ידע ,מיומנויות ואסטרטגיות חשיבה
מתמטיים (אודות נתונים ,כמויות ,גיאומטריה ,תבניות) למגוון צרכים בהקשרים לימודיים וחוץ לימודיים.
המרכיב
אוריינות כמותית

ההגדרה


להבין מושגים מספריים ולעשות בהם שימוש במגוון הקשרים (מניה ,סידור,
השוואה).



ליישם מיומנויות חישוב ואומדן לצורך פתרון בעיות מגוון הקשרים.

ייצוג מופשט



(Abstraction and
symbolic
)representation

להבין ,לבטא ולייצג יחסים (למשל ,יחס ההכלה בין הקבוצות המבוטא במשפט "כל
בני האדם הם בני תמותה" ,היחס הסימטרי בין הפרטים המבוטא המשפט "יעקב
הוא אח של עשו").



להבחין בין משתנים וקבועים (כפי שבא לידי ביטוי’ לדוגמה ,בהבדל שבין התיאור
"נשיא המדינה" לבין התיאור "ראובן ריבלין").



להשתמש במגוון שיטות ייצוג מתמטיות (מספרי ,אלגברי ,גרפי ,בטבלאות ,ועוד) כדי
למדל ולהסביר תופעות ולפתור בעיות.



לזהות תכונות של צורות גאומטריות (לדוגמה :שטח ,היקף ונפח של צורות במישור
ובמרחב).



להבין ולבצע המרות של צורות גאומטריות (סימטריה ,הזזה ,דמיון וחפיפה).



לפענח ולהשתמש במידע חזותי לצורך תיאור המרחב והתמצאות בו (לדוגמה :לתכנן
מסלולים ,לנווט באמצעות מפה) ,ולצורך בניה והרכבה של אובייקטים (לדוגמה:
הרכבה תוך היעזרות באיורי הסבר).



לעשות שימוש בחשיבה דדוקטיבית לצורך הצדקת טענות (להדגים את אמיתותן
ההכרחית של מסקנות פרטיות ,בהינתן הנחות יסוד ועקרונות כלליים).



לאסוף (באמצעות ניסוי ,סקר ,שימוש במאגרי נתונים קיימים וכיו"ב) ,לארגן
(לסדר ,לנקות ,ליצור משתנים וכיו"ב) ,להציג (בטבלאות ,בגרפים ,באינפוגרפיקה
וכיו"ב) ולפרש נתונים גולמיים ומעובדים (מה ניתן ללמוד מהנתונים על התופעה
הנחקרת? איזה סיפור מספרים הנתונים).



לעבד נתונים סטטיסטיים (קריאת מידע כמותי המוצג בטבלה ובגרף ,מציאת
תבניות בנתונים ,תיאור כללי של נתונים ולפי פילוחים ,שימוש במבחנים
סטטיסטיים ,שימוש במודלים סטטיסטיים וכיו"ב) לצורך בחינת השערות והסקת
מסקנות (האם ההתערבות הנבחנת יעילה? האם השערות הניסוי אוששו? וכיו"ב).



לזהות הטיות וכשלים בהסקה של מסקנות מנתונים ובחשיבה הסתברותית (הסקת
סיבתיות ממתאם ,כשל המהמר וכיו"ב).



לעשות שימוש בהסתברות ומושגים סטטיסטיים לצורך התמודדות עם מצבי אי-
וודאות (לזהות ולמדוד שונות ,לבצע קבלת החלטות מותנית וכיו"ב).

)(Quantity

חשיבה גיאומטרית
)(Space and shape

אוריינות נתונים
(Uncertainty and
)data

 רשימת מקורות :משרד החינוךPISA, Australia, United Kingdom ,

טבלה  - 3אוריינות מדעית
"אוריינות מדעית" היא היכולת לעשות שימוש בידע ,מושגים ורעיונות מדעיים על מנת לתאר ולהסביר תופעות ,לזהות שאלות
לחקירה מדעית ,להסיק מסקנות מבוססות ראיות ולהשתמש בידע מדעי בהיבטים לימודיים חברתיים ואישיים.
המרכיב
התמצאות מדעית
(Nature of
science,
Epistemic
)knowledge

הסבר מדעי של
תופעות
(Explaining
phenomena
)scientifically

תכנון והערכת
מחקר
(Evaluating and
designing
scientific
inquiry,
Procedural
)knowledge

ההגדרה


להבחין בין שאלות אמפיריות (ניתנות לבירור באמצעות חקירה מדעית) לבין שאלות לא
אמפיריות (למשל ,שאלות פילוסופיות ושאלות מוסריות) ,להכיר מאפיינים של הסברים
ותיאוריות מדעיות (כדוגמת ניתנות להפרכה ,חסכנות תיאורטית ,כוח הסברי) ולדעת להבחין
אותן מכאלה שאינן מדעיות.



להכיר מאפיינים מרכזיים של מחקר מדעי (כדוגמת אידיאליזציה ,מידול ,הכללה ,תיאוריה,
היפותזה ,תצפית) ,להבין עקרונות של מחקר מדעי (כמו מניעת הטיות ,שקיפות ,מחויבות
לדיווח מדויק ,ביקורת וכיו"ב) ולהעריך יתרונות וחסרונות של שיטות מחקר שונות (מחקר
תצפיתי ,מחקר בהשמה מקרית ,מחקר איכותני ,שיטות משולבות וכיו"ב).



להעריך דיווחים במדיה אודות נושאים המערבים מדע (כדוגמת בריאות ,חיסונים ,תזונה,
שימוש במקורות אנרגיה ,התחממות גלובלית וכיו"ב) ולקבל החלטות מושכלות לגביהן.



להגיב באופן ביקורתי על מידע קיים וחסר.



להבין היבטים אתיים במחקר מדעי (מניעת טיפול מקבוצת ביקורת ,פגיעה אפשרית
במשתתפים ,הסתרת מידע ממשתתפים ומניפולציות וכיו"ב).



להשתמש בידע מדעי לתיאור ולהסבר של תופעות ואירועים.



לזהות בעיות או כשלים בהסברים מדעיים (הכללה מהירה ,הסקת סיבתיות ממתאם ,היעדר
בידוד משתנים ,הסתמכות על מדגם לא מייצג ,תיאור תופעות ביולוגיות במונחים תכליתיים,
וכיו"ב).



להשתמש בידע מדעי בהקשרים שונים (למשל ,בתכנון פרויקטים ,בחיזוי תופעות ,בקבלת
החלטות ,וכיו"ב).



לזהות ,להשתמש ולבנות מודלים לתיאור ,הסבר וחיזוי תופעות (לדוגמה :מודלים המייצגים
מעבר מידע בין חברים בפייסבוק ,מודלים המתארים שרשרת אירועים סיבתית וכיו"ב).



לנסח שאלות מחקר ולעצב מערך מחקר מתאים.



לזהות ולהעריך שאלות מחקר וניסויים מדעיים.



לזהות מגבלות מחקריות (למשל העדר קבוצת ביקורת ,קושי בבידוד משתנים וכיו"ב) ואת
הדרכים להתמודד עמן.



להכיר ולהעריך שיטות להבטחת מהימנות נתונים ואובייקטיביות של הסברים (למשל ,בניית
מדגם מייצג ,תיקוף כלי המחקר ,התמודדות עם תופעות כדוגמת רצייה חברתית וכיו"ב).

(אוריינות מדעית המשך)

המרכיב
פרשנות נתונים
וראיות
Interpreting data
and evidence
)scientifically

ההגדרה


להעריך ראיות וטיעונים ממקורות שונים (תוצאות ניסוי מבוקר ,ניתוח מסד נתונים ,נתוני
מחקר איכותני וכיו"ב).



לזהות את ההנחות הראיות והמסקנות המוצגות במחקרים.



להבחין בין טיעונים המבוססים על ראיות ותיאוריות מדעיות לבין כאלה שאינם (לדוגמה:
טיעונים המבוססים על ניסוי מבוקר ,לעומת טיעונים המבוססים על ניתוח מקרה מבחן).



לנתח תוצאות( ,סטטיסטיקה תיאורית ,בדיקת מובהקות ,מודלים סטטיסטים לבחינת
קשר בין משתנים וכיו"ב) לפרש ממצאים ולהסיק מסקנות מבוססות (איזה סיפור מספרים
הנתונים? האם הנתונים תומכים בהשערות המחקר? וכיו"ב).



לזהות את ההשלכות האפשריות של ידע מדעי על סוגיות חברתיות ומוסריות (כדוגמת
ההשלכות האפשריות של מיפוי הגנום ,או של הסברים סביבתיים להתנהגות אנושית).

 רשימת מקורותNGSS (National Research Council: A framework for K-12 science education) ,PISA :

טבלה  - 4חשיבה ביקורתית
"חשיבה ביקורתית" היא היכולת לבחון ולהעריך מידע ,דעות או רעיונות באופן מושכל ,לגבש דעה או עמדה באופן עצמאי,
לבחור בין חלופות ולקבל החלטות מנומקות.
ההגדרה

המרכיב
הערכת מידע ומקורות
מידע



להגדיר ולהשתמש בתבחינים (קריטריונים) מתאימים (לדוגמה :מדדים ביבליומטרים כגון
כתב עת ומספר ציטוטים ,תבחינים הנוגעים לזהות הכותב ומניעיו ,תבחינים הנוגעים
לתאריך פרסום וכיו"ב) כדי לבחון ולהעריך מהימנות (האם המידע אמין?) ,רלוונטיות (האם
המידע מותאם לצרכי?) ועדכניות מידע (האם המידע מיושן?) ומקורות מידע.



להבחין בין ,אמונות ,דעות ,עמדות ועובדות.



לזהות תעמולה ,דמגוגיה ומניפולציות.

טיעון



לנסח טענה ולהצדיקה באמצעות מידע ו/או נתונים.

)(Argumentation



לזהות את ההבדל בין הנימוקים לטענה ולהעריך את הקשר בניהן (האם הטענה נובעת
מהנימוקים? האם הנימוקים תומכים די הצורך בטענה?).



לזהות הטיות וכשלים לוגיים בטיעון (מבנים טיעוניים לא תקפים ,הסתמכות על הנחות
מובלעות לא מוצדקות ,גיבוש הכללות מהירות ,שימוש בביטויים רב משמעיים
[ ,]equivocationפנייה לאדם ולא לעניין [אד הומינם] ,וכיו"ב).



לנתח בעיה ,סוגיה או דילמה ממגוון נקודות מבט.



להשוות בין חלופות (פתרונות אפשריים לשאלה תיאורטית ו/או מעשית) ולהעריך את
ההשלכות (התיאורטיות ו/או המעשיות) של בחירה בכל אחת מהן.



לזהות ולנטרל הטיות (הטיית הייצוג ,הטיית העיגון ,כשל המהמר ,וכיו"ב) שיקולים זרים
(הונאה עצמית ,wishful thinking ,הטיית אישור) ודעות קדומות.



להבחין בין שאלות או סוגיות הדורשות מומחיות לבין שאלות או סוגיות הדורשות חשיבה
עצמאית ,לזהות תחומי מומחיות ומומחים (ולהבחינם משרלטנים) ,ולהשתמש בעצות
באופן מושכל.



לחשוב באופן עצמאי אל מול מקורות סמכות וקבוצת השווים (להימנע מלקבל טענה או
עמדה רק בגלל שכך כתוב בעיתון ,כך חושבים כולם ,או כך אמרה המורה).



לתהות על מקורות הצדקה (של עמדות ,החלטות ,טענות) ולשאול שאלות מערערות (האם
טוען הטענה הוא בר סמכא? האם מדובר בהסבר הסביר ביותר לראיות? וכיו"ב).



להשהות שיפוט (להימנע מגיבוש עמדה) עד לבירור הצדקות ומציאת נימוקים משכנעים.

קבלת החלטות

הטלת ספק

 רשימת מקורות :משרד החינוךPISA, Australia, United Kingdom ,

טבלה  - 5חשיבה יצירתית
"חשיבה יצירתית" היא היכולת לחשוב על נושאים מוכרים בדרכים חדשות ,להציע הסברים או פתרונות חלופיים ,לייצר
הקשרים חדשים בין תחומי ידע שונים ,ולהפיק תוצרים מקוריים ,רלוונטיים ובעלי ערך.
המרכיב
סקרנות ומקוריות

גמישות מחשבתית

תעוזה והתמדה

יצירת הקשרים
חדשים

יישום

ההגדרה


לגלות פתיחות לרעיונות חדשים.



לשאול שאלות ולחקור כיוונים חדשים ולא צפויים.



לחפש תשובות ופתרונות במקומות לא שגרתיים.



לדמיין מצבים או רעיונות מופשטים.



לחשוב מחוץ לתבניות קבועות.



לבחון הסברים ותופעות ממגוון נקודות מבט.



להציע דרכים מרובות וחדשניות לתיאור בעיה ולפתרונה.



להשהות שיפוטיות (הערכות כגון "הרעיון הזה טיפשי"" ,זה בחיים לא יעבוד"" ,אף
אחד לא יקבל את זה" וכיו"ב) כדי לאפשר זרימה חופשית של רעיונות.



להגן על רעיונות גם אל מול לחצים (לחץ חברתי ,לחץ מצד מקורות סמכות)
ומוסכמות.



להתמודד עם עמימות ,אי וודאות ,אתגרים ותסכול לאורך זמן.



להעז לנסות דברים חדשים ,ללמוד דברים חדשים ולא להירתע מכישלונות.



לזהות יחסים ו/או חיבורים חדשים (למשל ,בין רעיונות ,בין פעולות ותוצאות ,בין
עולמות תוכן ותחומי ידע וכיו"ב).



להשתמש בידע קיים בהקשרים חדשים.



למזג בין רעיונות ופרטי מידע (ממקורות ,תחומי ידע וסוגים שונים) ליצירת ידע
חדש.



לחפש ולספק הסברים חלופיים.



לפתור עמימות ,להפיק תובנות ולהסיק מסקנות אופרטיביות.



לתרגם מסקנות לפעולות קונקרטיות ו/או לתוצרים.

 רשימת מקורות :משרד החינוךOECD ,British Columbia ,Harvard ,Australia ,

טבלה  - 6אוריינות דיגיטלית
"אוריינות דיגיטלית" היא היכולת להשתמש בטכנולוגיות מידע ותקשורת למגוון צרכים ומטרות לימודיות ובחיי היומיום
באופן אחראי ,יעיל והולם ,להסתגל במהירות לשינויים והתפתחויות ,לצמצם סיכונים ולהימנע מפגיעות בסביבה המקוונת.
המרכיב
תפעול ופתרון בעיות

צריכה ויצירה של
תוכן במדיה
הדיגיטלית

שיתופיות

ההגדרה


להפעיל אמצעי קצה טכנולוגיים ומערכות הפעלה (מחשבים ,טאבלטים ,תוכנות ,מדפסת,
אמצעי עזר וכיו"ב).



לפתור בעיות בסיסיות בחומרה ותוכנה (עריכת הגדרות ,פתרון תקלות וכיו"ב).



לעשות שימוש יעיל בסביבות עבודה לצורך התנהלות שוטפת (ארגון סביבת העבודה ,שמירה
ניהול ושחזור מידע ,ניהול משימות ,שמירה בענן ,סנכרון וכיו"ב).



להשתמש ביישומים דיגיטליים וממשקים (יישומי עיבוד והצגת מידע – מעבד תמלילים,
גיליונות עבודה ,הפקת מצגות ,תוכנות עריכה ,צ'אטים ,שיחות וידאו וכיו"ב).



להתמצא במרחב המקוון ולהכיר את מאפייני המדיה הדיגיטלית (קישוריות ,שיתופיות,
התלכדות מדיה ,פרסונליזציה ,אינטראקטיביות ,נגישות ,זמינות וכיו"ב).



לזהות רמאויות רווחות ( )deepfake, fake newsולהעריך את האיכות והאמינות של מסרים
במדיה הדיגיטלית ,באמצעות זיהוי המאפיינים של המידע הנמסר (כדוגמת עמדת המוען
ומטרותיו ,עיצוב ואופן ההצגה של המסר וצורת ההפצה של המסר) ודרכי השפעתן על
הנמענים.



לשלב בין כלים דיגיטליים שונים (עורך טקסט ,עורך מצגת ,אתר ,מצגת ,סרטון וכיו"ב)
ליצירת תוכן מולטימדיה (המשלב טקסט ,תמונה ,קול ותנועה).



להפיץ מסרים באופן יעיל ומותאם לצרכים (מטרות ,קהל היעד ,מדיום ההפצה וכיו"ב).



לאתר שותפים פוטנציאליים לצרכים מגוונים (פורומים ,קבוצות עניין ברשת חברתית,
עולמות וירטואליים ,מימון המונים וכיו"ב).



לשתף ידע ורעיונות באמצעות שליטה בכלים שיתופיים שונים (סביבת ויקי ,מסמכים
שיתופיים ,תיקיות שיתופיות בענן ,כלי סקרים וכיו"ב).



ליצור ולנהל קשרים חברתיים ומקצועיים ברשת (ברשתות חברתיות ,בדואר אלקטרוני,
במדיומים שונים וכיו"ב).



לבנות ולנהל זהות דיגיטלית בהקשרי למידה ,עבודה ופנאי ,להבין את הקשר בין הזהות
הדיגיטלית והזהות הממשית ולגלות מודעות להשפעות ולהשלכות של אופני ההתבטאות
וההצגה העצמית במרחב הדיגיטלי.

(אוריינות דיגיטלית המשך)

המרכיב
אתיקה ומוגנות

חשיבה מיחשובית
וכתיבת קוד

ההגדרה


להתנהל ברשת באופן הגון ומכבד (שמירה על נורמות ,מודעות למגוון נקודות מבט ,גילוי
סובלנות ורגישות לזהות המשתתפים ,הימנעות מהתלהמות ,התמודדות עם ביקורת וכיו"ב).



לגלות אחריות אישית למניעת פגיעה באחרים (הימנעות מפגיעה במידע ,בפרטיות ובציוד של
הזולת ,זיהוי מקרים של בריונות ,הסתה וביוש [ ]shamingוהימנעות מהם ,דיווח לגורמים
רלוונטיים במקרים של פגיעה וכיו"ב).



לשמור על זכויות יוצרים (זיהוי הסימנים המוסכמים למידע מוגן ,היכרות עם כללי בסיס
לשימוש הוגן בתכנים ברשת וכיו"ב).



להכיר אמצעי הגנה מפני נוזקות (הימנעות מלחיצה על מייל חשוד ,הימנעות ממסירת פרטים
לאתר חשוד ,אמצעים לזיהוי רמאויות וכיו"ב).



לגלות מודעות לסכנות ברשת ולשמור על כללי בטיחות (יצירת סיסמאות חזקות ,ניהול
סיסמאות ,אימות דו שלבי ,יציאה נכונה מיישומים ואתרים הדורשים הזדהות ,הימנעות
ממסירת פרטים לגורמים לא מוכרים וכיו"ב).



לגלות מודעות להשפעות ולהשלכות (על המוניטין הדיגיטלי ,על הפרטיות ,על המידע המוצג
בתוצאות חיפוש וברשתות חברתיות) של עקבות דיגיטליים (היסטוריית חיפוש ,שיתוף
תכנים ,פעילות ברשתות חברתיות ,קבצי קוקית וכיו"ב).



לזהות וליישם רכיבים של חשיבה מיחשובית בפתרון בעיות (הפשטה [ ,]abstractionהכללה
[ ,]generalizationפירוק [ ,]decompositionחשיבה אלגוריתמית וניפוי שגיאות
[.)]debugging



לפתור בעיות ולייצר תוכן באמצעות שפת קוד (בניית משחקים ,יצירת מצגות
אינטראקטיביות ,עריכת סרטונים ,יצירה ועדכון קבצי נתונים וכיו"ב).

 רשימת מקורות :משרד החינוךOECD, Teaching how to teach ,British Columbia ,Harvard ,Australia ,
computational thinking

טבלה  - 7אוריינות מידע
"אוריינות מידע" היא היכולת להגדיר את המידע הנדרש ,לאתרו ,לארגנו ,להעריכו ולהציג אותו בצורה מושכלת.
המרכיב
איתור מידע

הערכת מידע

ארגון מידע

שימוש במידע

ייצוג מידע

ההגדרה


להבין איזה מידע נדרש (ניסוח בעיה ,זיהוי מושגי מפתח ,הצגת שאלות רלוונטיות).



להכיר מנועי חיפוש (מנועי חיפוש אינטרנטיים ,מנועי על ,מנועי חיפוש שולחניים ,מנועי
חיפוש פנימיים בתוך אתרים וכיו"ב) ואת ההבדלים ביניהם.



להכיר כיצד ידע מאורגן במקורות שונים (סיווג היררכי ,תרשימי זרימה ,מפות מושגים,
מגדירים ,חיתוכים ,מפות ,דיואי וכיו"ב).



לאתר מידע חדש ביעילות (היכרות עם מגוון כלים ושיטות חיפוש ,היכרות עם מאגרי מידע,
היכרות עם מאפיינים דיגיטליים של מקורות מידע שונים ,ניסוח שאילתות ,איתור מומחים
וכיו"ב).



להשוות בין סוגים שונים של מקורות מידע (מאמרים אקדמיים ,מאמרי דעה ,מסמכי
מדיניות ,בלוגים ,פוסטים וכיו"ב).



להעריך מידע באופן ביקורתי (על פי מאפיינים כדוגמת סוג המידע ,מבנה כתובת אתר ,זיהוי
בעלי האתר ,זיהוי יוצרי המידע ,תיארוך המידע ,מדדים בביליומטרים וכיו"ב).



למזג בין מקורות מידע (השוואה ,הצלבה ,דיוק ,חידוד ,הרחבה וכיו"ב).



להשתמש בשיטות מגוונות לתיעוד ,ארגון ומיון מידע (לדוגמה :באמצעות יישומי מחשב
מתאימים לאיסוף ותיעוד נתונים ,שמירה ב"מועדפים" ,יצירת היפר-קישור במסמך,
מחברות דיגיטליות ,פורטפוליו וכיו"ב).



לסכם ולעבד מידע (טקסטואלי ,חזותי ,כמותי).



לבחון השערות ולהסיק מסקנות.



לעשות שימוש מוסרי במידע (הגנה על פרטיות ,זכויות יוצרים ,ציון מקורות וכיו"ב).



לייצג מידע באופן בהיר (שימוש בגרפים ,טבלאות ,תרשימי זרימה ,הגדרות ,מפות מושגים,
אינפוגרפיקה וכיו"ב).



לעשות שימוש בשיטות הצגה מגוונות.



להתאים את התכנים למטרה (הסבר ,שכנוע ,הנעה לפעולה וכיו"ב) ,לקהל היעד ולנסיבות.

 רשימת מקורות :משרד החינוךOECD ,British Columbia ,Harvard ,Australia ,

מיומנויות תוך-אישיות ובין-אישיות
פרק זה עוסק במיומנויות התוך-אישיות והבין-אישיות ,הנבדלות מהמיומנויות הקוגניטיביות בכך שהן עוסקות בהתנהלות
הפרט עם עצמו וסביבתו .אף שיש הבחנה ברורה בספרות בין מיומנויות תוך-אישיות למיומנויות בין-אישיות (מיומנויות
תוך-אישיות מתייחסות לאופן שבו הפרט מתמודד עם עצמו ,ואילו מיומנויות בין-אישיות מתייחסות להתמודדות של הפרט
עם אחרים )12הקשר ביניהן הדוק .כך למשל ,הבנת רגשות עוזרת לפרט להבין גם את עצמו אך גם אחרים ,התפיסה של הפרט
את עצמו קשורה ליחסים שלו עם אחרים ,ויסות נעשה הרבה פעמים כחלק מאינטראקציה עם אחרים ,וכיו"ב .מסיבה זו,
מיומנויות אלו מפותחות במקומות רבים תחת מסגרת מושגית כוללת אחת – למידה חברתית רגשית ( & SEL: Social
 .13)Emotional Learningעל מנת לשמור על הייחודיות של שני סוגי המיומנויות ,כל סוג יופיע בנפרד .להלן סקירה קצרה של
שתי קבוצות המיומנויות ,על מרכיביהן השונים.

קבוצת המיומנויות התוך-אישיות
המיומנויות התוך-אישיות מתייחסות ליכולת להבין את העצמי ולהפעיל אסטרטגיות יעילות להתמודדות עם מצבים שונים,
לפתור בעיות ולחתור לעבר השגת מטרות .מיומנויות תוך-אישיות גבוהות מקושרות חיובית עם בריאות ,הכנסה ,יכולת למידה
וסיפוק ,והן מקושרות שלילית עם התנהגויות שליליות כגון אלימות ,התמכרויות והתנהגות מסוכנת ומסכנת.14
מיומנויות תוך-אישיות כוללות בדרך כלל שני מרכיבים מרכזיים :מודעות עצמית  -הרכיב התודעתי-תפיסתי ,והכוונה עצמית
(המכונה במקרים רבים גם ניהול עצמי ,שליטה עצמית או הנעה עצמית)  -הרכיב ההתנהגותי.
מודעות עצמית מאפשרת לנו להבין טוב יותר את עצמנו ,לגבש את הזהות הייחודית שלנו ,ולזהות את נקודות החוזקה שלנו
ואת התחומים בהם אנו צריכים להשקיע מאמץ על מנת להשתפר .המודעות העצמית משמשת כבסיס להכוונה עצמית .כך
למשל ,על מנת לווסת את רגשותינו אנחנו צריכים תחילה לזהות מה אנחנו מרגישים ולהבין את השפעתם של רגשות אלה על
ההתנהגות.
לעומתה ,הכוונה עצמית מתייחסת ליכולת של הפרט לקדם התנהגויות רצויות ולהימנע מהתנהגויות לא רצויות בטווח הקצר
ובטווח הארוך .בהקשר של מיומנויות דמות הבוגר ,היא עומדת בבסיס יכולתם של תלמידים להתנהג באופן מכוון ולהשיג
את מטרותיהם בלימודים ,בתחביבים וביחסים אישיים ,ובבגרותם – בהשגת יעדים מקצועיים .הקשר החזק בין משתנים
הקשורים להכוונה עצמית ,כמו ויסות עצמי ,הנעה עצמית והתמודדות עם לחצים ,לבין היבטים שונים של הצלחה בחיים
אוששו במחקרים רבים הן בקרב ילדים והן בקרב מבוגרים.15

קבוצת המיומנויות הבין-אישיות
קבוצת מיומנויות אלה מתייחסת ליכולת של הפרט להבין את האחר ,לזהות מצבים חברתיים ולהתנהג באופן המאפשר
אינטראקציות מיטביות עם פרטים אחרים וקבוצות בהקשרים שונים .מיומנויות בין-אישיות מהוות רכיב מרכזי ביכולתם
של ילדים וצעירים להבין הקשרים ומצבים חברתיים ולהשתלב בהם באופן מיטבי (בתי ספר ,מתנ"סים ,חברים ,משפחה).
טיפוח מיומנויות בין-אישיות מעלה את הרווחה הנפשית של תלמידים ,מיטיב עם מערכות היחסים שלהם עם מורים ,משפחה,
וחברים.16
גם המיומנויות הבין-אישיות כוללות רכיב תפיסתי – מודעות חברתית ,ורכיב התנהגותי – התנהלות חברתית .מודעות
חברתית מאפשרת לנו להבין סיטואציות חברתיות ולהבין אחרים .מודעות חברתית היא תנאי הכרחי להתנהלות חברתית
טובה בכך שהיא מאפשרת להבין את הרגשות והצרכים של האחר ,להפוך את התנהגותם לצפויה יותר ולרכוש אמון של
אחרים .התנהלות חברתית מאפשרת לנו לנהל מערכות יחסים חיוביות ומתגמלות הן בהקשרים אישיים והן בהקשרים
לימודיים ומקצועיים .התנהלות חברתית טובה מאפשרת לפרט להביע את עצמו ,לבטא את רגשותיו ולקבל תמיכה חברתית.

בעשורים האחרונים נצפתה מגמה בעולם לשלב תכניות לפיתוח מיומנויות בין-אישיות ותוך-אישיות במסגרת תכניות
הלימודים הקיימות ,תחת הגדרת הגג של למידה רגשית-חברתית ( .)SEL: Social Emotional Learningתכניות אלו
(המכונות במסמך זה "חינוך חברתי-רגשי") יושמו בקרב ילדים במערכת החינוך החל מהגיל הרך ועד סוף התיכון .מטה-
אנליזות שנערכו בעשור האחרון 17מראות באופן עקבי כי משתתפים בתכניות  SELהראו שיפור בכישורים חברתיים ורגשיים,
דיווחו על רמת שלומות ( )well-beingגבוהה יותר והציגו הישגים אקדמיים טובים יותר מתלמידים שלא השתתפו בתכניות
כאלה .בנוסף ,תלמידים אשר עברו תכניות מסוג זה מראים ירידה בהתנהגויות שליליות כגון ביטויים התנהגותיים של עקה
פסיכולוגית וירידה בשימוש בסמים.18
על אף שמיומנויות רגשיות חברתיות יכולות להתפתח בשלבים שונים בחיים ,חינוך חברתי-רגשי רציף המתחיל מגיל צעיר
מבטיח את התוצאות הטובות ביותר .היעילות של חינוך חברתי-רגשי גדולה יותר כאשר הוא מתחיל כבר בגיל הרך (לעומת
התחלה בגיל מבוגר יותר) ,והשפעותיו החיוביות משתמרות לאורך שנות הלימודים בבית הספר ובתיכון ,ובמגוון רחב של
סביבות גאוגרפיות ,הקשרים תרבותיים ,רקעים חברתיים-כלכליים וקבוצות אתניות.19
המיומנויות הבין-אישיות משפיעות לא רק על רמת הפרט ,אלא גם על החברה בה אנו חיים .אזרחים סבלניים ,מכבדים ובעלי
מוט יבציה ,שיודעים לעבוד אחד עם השני ולוקחים אחריות אישית וקולקטיבית ,הם מרכיב חיוני לשגשוגה של חברה .עם
זאת ,השינויים החברתיים המשמעותיים שחלו בעשרות השנים האחרונות הפכו את החברה של המאה ה 21-בכלל (הגלובלית
והישראלית) והעולם התעסוקתי בפרט להטרוגניים באופיים (מבחינה אתנית ,דתית ,תרבותית ,מגדרית וכיו"ב) .מסיבה זו,
רמת מיומנות חברתית גבוהה אצל הפרט אינה מספיקה על מנת לקיים חברה תקינה ,וגם אינה מספיקה על מנת לתפקד באופן
נאות בעולם התעסוקתי.
לשם כך ,יש לוודא כי היחסים החברתיים חוצים גבולות של קבוצות הומוגניות ,ושתלמידים ואנשים בוגרים נכונים לקיים,
ומקיימים בפועל ,קשרים חברתיים ומקצועיים עם אנשים מרקעים שונים ותרבויות אחרות .בכך עוסקת האוריינות
הגלובלית .עם זאת ,אוריינות גלובלית הולכת צעד נוסף מעבר לשיתופי פעולה וקשרים בין תרבויות; היא חשובה ברמה
החברתית מאחר ותהליכ ים מקומיים וגלובליים בנושאים כלכליים חברתיים וסביביתיים קשורים זה בזה .לכן ,על מנת
לשמור על הסביבה הקרובה והרחוקה תלמידים צריכים לפתח מודעות לנושאים גלובליים ולקחת אחריות אישית עליהם.

מיומנויות תוך-אישיות
טבלה  - 8מודעות עצמית
"מודעות עצמית" היא הכרת הנטיות והמאפיינים ומודעות לתהליכים פנימיים.
מרכיב

ההגדרה


להכיר במאפיינים אישיים  -היכולת של הפרט לזהות אילו תכונות מאפיינות אותו ,מהם
הדברים החשובים לו ומהם הערכים אותם הוא מחזיק.



לזהות חוזקות ,חולשות ,נטיות והעדפות  -להכיר את החוזקות ,החולשות ,הנטיות
וההעדפות (כלומר ,במה הפרט טוב ,במה הוא מתקשה ,אילו תחומים הוא מעדיף) ולהבין
כיצד ניתן לפתח אותן.



להבין כיצד כישורים ,נטיות ומאפיינים אישיים באים לידי ביטוי במצבי חיים שונים או
בתחומים שונים (למשל ,באינטראקציה חברתית ,בלימודים ,בעבודה או התנדבות) ,באילו
סיטואציות הם עוזרים? באילו סיטואציות הם פוגעים?



לזהות רגשות של העצמי באופן מדוייק ולהבחין בין סוגים שונים של רגשות (למשל בין כעס
לעצב).



לקשר בין רגשות ,מחשבות והתנהגותו להבין ולהכיר את ההשפעות ההדדיות ביניהם.
למשל ,להבין שכאשר מתעורר רגש מסוים (למשל תסכול) הוא משפיע על התנהגות (למשל,
באגרסיביות) ,או את האופן בו מחשבות מסוימות (למשל ,אירוע משמעותי קרוב) מעורר
רגש (למשל חרדה).



להבין את ההשפעה של הסביבה (לאנשים אחרים ולסיטואציה) על סוג הרגש ,עוצמתו
ומשכו .להכיר בנטייה שלנו לעשות הערכת יתר להשפעה של אירועים חיצוניים עלינו
(למשל ,כישלון במבחן) ואת הסיטואציות שגורמות לנו לנהוג לא כפי שהיינו רוצים (למשל,
לזהות שסיטואציה חברתית מסוימת תגרום לנו ללחץ חברתי).



להאמין ביכולת להתמודד עם מצבים שונים בחיים ( - )Self-efficacyלהאמין ביכולת
להתמודד בהצלחה עם משימות ,להוציא לפועל פעולות ולהתגבר על אתגרים.



להתמודד עם כישלונות – לסגל אסטרטגיות אדפטיביות להתמודדות עם כישלון (קבלה,
אישוש עצמי ,פניה לעזרה) והימנעות מאסטרטגיות שאינן אדפטיביות (הימנעות,
רומינציה).



להכיר ביכולת להתפתח ולהשתפר בהתמודדות עם משימות ואתגרים על ידי השקעה של
זמן ומאמץ ( - )Growth mind setהאמונה כי יכולות ואינטליגנציה אינן קבועות אלא הן
ברות פיתוח וכי לאדם יש יכולת להשתפר ולהתפתח על ידי השקעה של זמן ומאמץ.



להכיר ביכולת ההשפעה על סביבתו ( - )Agencyהתחושה כי לפרט יש השפעה על פעולות
ועל האירועים המתרחשים כתוצאה מהן.

הכרת העצמי
Self-Knowledge

זיהוי רגשות
Emotion
Identification

תחושת מסוגלות
Self-Efficacy

 רשימת מקורות :משרד החינוךOECD ,Harvard ,Casel ,Australia ,
Haggard, P., & Eitam, B. (Eds.). (2015). The sense of agency. Social Cognition and Social Ne

טבלה  - 9הכוונה עצמית
"הכוונה עצמית" היא היכולת לניהול עצמי ( )self-regulationהכוללת ויסות עצמי ,הנעה עצמית וחוסן ,המאפשרת
התמודדות עם לחצים ומשברים.
מרכיב

ההגדרה


להתאים תגובות והתנהגות למצב  -להתנהג באופן שתואם לסיטואציה (למשל ,להקשיב בזמן
הלימודים כשצריך) ,להימנע מהתנהגויות לא רצויות (למשל לקחת דברים לאחרים ללא
רשות) ,ולהימנע מהתנהגויות מסכנות ומסוכנות.



לווסת רגשות באופן יעיל  -היכולת לזהות רגשות ,להבין את ההשפעה שלהם על הגוף,
החשיבה והפעולה ולווסת אותם בהתאם למצב באופן אפקטיבי (למשל ,על ידי זיהוי של
מחשבות מכשילות ,קבלה של הרגש ,הערכה מחדש של הסיטואציה).



לבחור מצבים המאפשרים התנהגות רצויה  -לבחור סיטואציות ולעצב את הסביבה באופן
שיקדם התנהגות רצויה ולהימנע מראש מסיטואציות שיצריכו ויסות עצמי (למשל ,להימנע
ממצבים בהם יופעל לחץ חברתי להתנהגות לא רצויה ,להרחיק מאכלים מפתים ולא בריאים
מהסביבה).



לנהל זמן ביעילות ולתעדף משימות  -לשמור על ריכוז ולהתעלם מגירויים לא רלוונטיים
והסחות דעת ולפתח אסטרטגיות להתמודדות עם הסחות דעת.



להציב מטרות ,לתכנן את הדרך להשגתן ולפעול לאורן  -להציב מטרות ספציפיות ריאליות
ומדויקות התואמות את היכולות וההעדפות האישיות ,לפעול בדרכים יעילות על מנת לקדם
אותן (כגון ,לקבוע סדרי עדיפויות ,לתכנן זמנים ולזהות מכשולים אפשריים).

הנעה עצמית



SelfMotivation

להתמיד גם לאור חסמים ופיתויים  -לגלות התמדה גם לאחר מצבים של כישלון ,להתמודד
עם תחושת תסכול ולדבוק במטרה גם לאור פיתויים.



לבצע בקרה עצמית ולעדכן את המטרות בהתאם  -לבחון את ההתקדמות לעבר השגת
המטרות ולעדכן את המטרות ביחס למצב  -להחליט אם להמשיך לחתור לעבר המטרה,
לשנות משהו בתהליך או לוותר  /להחליף מטרה.



לבקש עזרה ולהיעזר באחרים.



לסגל חשיבה חיובית גם במצבי קושי  -להשתמש באסטרטגיות חשיבה חיוביות (למשל דיבור
עצמי חיובי) ,ולהימנע ממתן פרשנות שלילית ורומינציות.

התמודדות עם
לחץ ומשבר



לגבש דרכים להתמודדות עם משבר  -להתמודד עם המשבר על ידי הפחתה של גורם הלחץ או
פתרון הבעיה.

Coping



לגלות גמישות ולהסתגל לשינויים  -לקבל מצבים של שינוי ,להגיב אליהם ולבצע התאמות
לסביבה.



להכיר ביכולת ההשפעה על סביבתו ( - )Agencyהתחושה כי לפרט יש השפעה על פעולות ועל
האירועים המתרחשים כתוצאה מהן.

ויסות עצמי
Self-Regulation
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מיומנויות בין-אישיות
טבלה  - 10מודעות חברתית
"מודעות חברתית" היא היכולת לפעול בסיטואציות חברתיות מתוך הבנת האחר ,זיהוי נורמות חברתיות והשפעתן ומתוך
פתיחות ורגישות כלפי אנשים מקבוצות חברתיות ותרבותיות אחרות.
המרכיב

ההגדרה


להכיר ולהבין את נקודת המבט של האחר ( )perspective takingואת התנהגותו  -היכולת
לראות את נקודת המבט של האחר באופן שמאפשר הבנה טובה יותר של מה האחר חושב או
מרגיש וכיצד זה משפיע על התנהגותו.



לזהות ולהבין מסרים מרומזים מילוליים ולא מילוליים  -היכולת להבין את הכוונות והרצונות
של האחר על ידי רמזים מילוליים ולא מילוליים (הבעות פנים ,שפת גוף ,טון דיבור וכד').



להבין את ההשפעה שיש לפעולות הפרט על אחרים ולהפך  -להבין את ההשלכות של התנהגויות
על רגשות ,חוויות והתנהגויות של אחרים.



לזהות נורמות חברתיות  -היכולת להבין את הציפיות החברתיות וסט הכללים החברתי של
הקבוצה הכולל ערכים ,עמדות ואמונות והאופן שבו הם משפיעים על עמדות והתנהגות של
הפרט.

זיהוי מצבים חברתיים 

לזהות תהליכי חשיבה וקבלת החלטות קבוצתיים  -לגלות מודעות לתהליכי חשיבה קבוצתיים,
להביע עמדה ולאפשר הבעת דעות של אחרים בכדי להגיע להחלטות מושכלות.



לזהות מצבי פגיעה בזולת  -לראות מצבים חברתיים (וירטואליים או בחיים האמיתיים) בהם
יש פגיעה באחר ולדעת כיצד ניתן להגיב בסיטואציות אלו.



לזהות מתי אחרים זקוקים לעזרה וכיצד ניתן לסייע להם  -להיות קשובים לצרכי אחרים,
בעיקר במצבים בהם הם זקוקים לעזרה ,ולדעת כיצד לספק עזרה זו.



להיות מודעים לשונות ולדמיון בין אנשים מקבוצות שונות  -היכולת להיות מודעים לקיום
הבדלים וקווי דמיון תרבותיים בין אנשים מתרבויות שונות ,ללא שיוך ערך כלשהו אליהם -
חיובי ,שלילי ,טוב או רע ,נכון או שגוי.



להעריך פרספקטיבות והשקפות עולם מגוונות ולהכיר בתרומת הגיוון לפרט ולחברה.



להכיר בהשפעתם של סטריאוטיפים ודעות קדומות על רגשות ,תפיסות והתנהגות  -להבין את
הגורמים העומדים מאחורי חשיבה סטראוטיפית ,לזהות כשהיא מתרחשת ולהכיר את
ההשפעות שיש להם על רגשות ,תפיסות והתנהגות.

הבנת האחר
Understanding
Others

רגישות תרבותית
Cultural
Sensitivity
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טבלה  - 11התנהלות חברתית
"התנהלות חברתית" היא היכולת ליצור ולשמר מערכות יחסים חיוביות ומתגמלות במגוון רחב של הקשרים ולפעול בשיתוף
פעולה.
ההגדרה

המרכיב

תקשורת



להקשיב לזולת באופן פעיל ומכבד ( - )active listeningלהקשיב לדברי האחר מבלי לקטוע אותו,
להתרכז בהם ,לשאול שאלות כדי להבין ,לחזור על המשמעות של המסר ולשקף את הרגשות
העולים ממנו.



להביע רגשות תחושות ומחשבות באופן בהיר  -היכולת להביע באופן מילולי ולא מילולי תחושות
ומחשבות באופן בהיר.



להתבטא ברגישות ,בכנות ופתיחות.



להפגין אמפתיה ( - )empathyלהכיר ברגשות של אחרים כנפרדים ושונים משלי ,לנסות ל'שים
את עצמי בנעלי האחר' ,ולהתעניין ברגשותיו ומחשבותיו.



להקשיב ולנהל שיח מכבד גם במצבי קונפליקט.



לשמור על גישה חיובית ולהימנע מהתנהגות הגנתית ופוגענית כמו קפיצה למסקנות ,קטיעת
דברים של אחרים וכו'.



להביע ולקבל חוסר הסכמה ולהתמודד עם קונפליקטים.



למצוא פתרונות מיטביים תוך שיתוף פעולה ופשרות  -להבין את הרצונות והאינטרסים של כל
הצדדים ,לקרוא את התמונה הגדולה ,לחתור לתוצאות חיוביות ,להיות נכונים לפשרות בעיקר
בסוגיות חשובות פחות.



לקבל ולחלוק מידע  -לשתף ידע ,להימנע מהטיות בקבלת החלטות כמו התמקדות בידע משותף.



לקבל החלטות ולבצע משימות באופן שיתופי  -לדעת להביע ולקבל דעות והסתייגויות  -לא
לחשוש להביע דעות אשר אינן עולות בקנה אחד עם הקבוצה ,לגלות סובלנות כלפי עמדות אשר
אינן עולות בקנה אחד עם הקבוצה ,מערערות את ההגמוניה הקבוצתית.



ליזום ,ליצור ולקחת חלק במגוון אינטראקציות  -הן "אחד על אחד" והן אינטראקציות
קבוצתיות באופן יעיל ומכבד עם מנעד רחב ומגוון של אנשים.



להפגין התנהגות מכבדת והוגנת  -להכיר ברצונות ורגשות האחר ולפעול באופן מתחשב.



לעזור ולהיעזר באחרים.



לשמר מערכות יחסים בריאות ומספקות  -מערכות יחסים הכוללות מרכיבים חיוביים כמו
הדדיות ,תמיכה ,כנות ואינטימיות והערכה.

Communication

ניהול קונפליקטים
Conflict
Management

עבודת צוות
Teamwork

ניהול יחסים בינאישיים
Diverse Social
Relationships
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טבלה  - 12אוריינות גלובלית
"אוריינות גלובלית" היא היכולת להתמצא ולגלות אכפתיות כלפי סוגיות גלובליות; לגלות סקרנות ,פתיחות ואמפתיה כלפי
אנשים מתרבויות וקבוצות אחרות ,לעבוד בשיתוף פעולה עמם ולכבד נורמות חברתיות.
ההגדרה

המרכיב



לזהות ולהעריך השקפות עולם ונורמות תרבותיות  -היכולת לזהות את השוני והדמיון בין
תרבויות ,להבין ולהעריך פרספקטיבות והשקפות עולם שונות של אנשים מתרבויות אחרות.



להפעיל חשיבה ביקורתית על סטריאוטיפים והכללות  -היכולת לחשוב באופן ביקורתי על
סטריאוטיפים והכללות ,להכיר את התהליכים שבבסיסם ,ולהכיר בהשפעות שיש להם על
רגשות ,תפיסות והתנהגות.



להכיר בהשפעת התרבות על הפרספקטיבה האישית של הפרט ושל אחרים  -הבנה שקיימת
השפעה תרבותית על הפרספקטיבה האישית ועל תפיסות העולם ,ולהיות מודע להטיות הנובעות
מכך (למשל ,ההשפעה של תפיסות ליברליות או שמרניות על סיטואציות).



לגלות סקרנות ,פתיחות ואמפתיה כלפי אנשים ותרבויות אחרות  -הרצון לפגוש וללמוד אודותם
ועל תרבותם .תחושת שייכות גלובלית הגורמת לפרט לראות את עצמו כקשור לקהילה העולמית,
להרגיש אחריות כלפיה ולחוש חמלה ודאגה לאנשים מתרבויות אחרות.



להבין את הקשרים בין תהליכים מקומיים לעולמיים ,ולהפך  -להבין כיצד מהלכים חברתיים,
סביבתיים וכלכליים המתרחשים בזירה הלוקלית משפיעים על הסביבה הגלובלית ,ולהפך.



לגלות אחריות ואכפתיות כלפי סוגיות מקומיות וכלל עולמיות  -הכרות עם סוגיות גלובליות
(כגון ,התחממות גלובלית ,כלכלה גלובלית ,עוני) והקשרים בין התחומים השונים והמגמות
בעולם .תחושה של אחריות אישית ואכפתיות לגבי נושאים מקומיים וכלל עולמיים ומעורבות
אקטיבית לשינוי בסוגיות גלובליות (כגון ,שמירה על הסביבה).



לנהוג בהתאם לנורמות התרבותיות בסביבות שונות (להכיר תרבויות שונות ואת הרגישויות
שלהן ולהימנע מהתנהגויות פוגעניות).



לקיים אינטראקציה חיובית ומכבדת עם אנשים מתרבויות אחרות (להבין כיצד לתקשר עם
אנשים מתרבויות וארצות אחרות ,לדעת להתאים את ההתנהגות לסביבה ולתרבות).



לעבוד יחד ובשיתוף פעולה עם אנשים מתרבויות אחרות.



לנהל וליישב קונפליקטים הנובעים מפערים תרבותיים  -להיות מודעים להבדלים תרבותיים,
למתח שעלולים ליצור ולדעת לגשר עליהן וליישב סכסוכים העולים כתוצאה מהם (למשל,
להקשיב לצד האחר ,לנהל משא ומתן ,להגיע לפתרונות טובים לשני הצדדים).

מודעות גלובלית
Global Awareness

אחראיות גלובאלית

התנהלות רב תרבותית

 רשימת מקורות :משרד החינוךHarvard, OECD, Australia, Pisa, ,

אוריינות גופנית בריאותית
באופן מסורתי ,בתי ספר הדגישו את חשיבותם של הישגים אקדמיים ותחום החינוך הגופני נדחק לשוליים .עם זאת ,לחינוך
גופני יש ערך רב בהתפתחות ההוליסטית של הילד ,ובכלל זה גם ההתפתחות הקוגניטיבית ,המנטלית והחברתית .חינוך גופני
והשתתפות בפעילות גופנית מאפשרים לתלמידים ,אשר מבלים יותר ויותר שעות מול המסכים ,להיות פעילים יותר בתוך
ומחוץ לבית הספר .הרגלי פעילות גופנית המוטמעים בתקופת בית הספר ,עשויים להכתיב את הרגלי הפעילות הגופנית מחוץ
לשעות בית הספר ,וגם בחיי הבוגר בעתיד .לרמת פעילות זו השלכות קריטיות על בריאות ותחלואה עתידיים20.
אוריינות גופנית מש פיעה לחיוב גם על חיי החברה של התלמידים ותורמת לפיתוחם של קשרים חברתיים .הפעילות הגופנית
מגבירה תחושות שייכות ומהווה אמצעי להעצמה של אוכלוסיות מוחלשות .פעילות גופנית קבוצתית תורמת לפיתוח
מיומנויות חברתיות ומסייעת במניעה של בידוד חברתי לאורך זמן .ברמה התוך אישית ,פעילות גופנית מקושרת עם רמות
גבוהות של שביעות רצון כללית מהחיים ,ושיעורים נמוכים יותר של דיכאון וחרדה ,משפרת הערכה עצמית ותחושת מסוגלות
ועוזרת להתמודדות עם קשיים פסיכולוגיים שונים.21
פעילות גופנית היא פן אחד של אורח חיים בריא .ישנה חשיבות רבה לא רק להיות פעילים גופנית אלא להבין את הגוף ,להכיר
עקרונות של תזונה נכונה ,לדעת להימנע מסיכונים בריאותיים ולשמור על איזון בתחומים השונים של החיים .באופן כללי,
שמירה על אורח חיים בריא לא רק משפרת את המצב הבריאותי ,אלא מקושרת גם לתפקודים קוגניטיביים טובים יותר22.
בעידן שבו קיים מידע נגיש ולא תמיד אמין על נושאים הקשורים לבריאות ,יש גם חשיבות לדעת להשיג מידע בריאותי אמין.
יכולת זו קשורה לתדירות אשפוזים נמוכה ,רמות נמוכות של דיכאון ,והתמודדות טובה יותר עם מחלות ,רמות נמוכות יותר
של שימוש בחומרים מסוכנים ,עישון ובעיות התנהגות23.

טבלה  - 12אוריינות גופנית בריאותית
"אוריינות גופנית  /בריאותית" היא היכולת להבין ,להעריך וליישם ידע ופעולות הנוגעות לבריאות גופנית ונפשית והקשרים
ביניהן.
המרכיב

מודעות גופנית
ומנטלית

ההגדרה



להעריך מידע בריאותי (למשל ,לזהות מקורות מידע מהימנים ולהבחין בינן לבין אלו שאינם
מהימנים) באופן המאפשר קבלת החלטות מיטבית.



לקבל החלטות מושכלות בנושאי בריאות במיוחד בכל הנוגע לטיפול ,מניעת מחלות וקידום
בריאות.



לזהות ולהיות מודעים להשפעות ההדדיות של הרגש והגוף  -להבחין בשינויים פיזיולוגים
בעקבות התעוררות של רגשות שונים (דופק ,נשימה) ,להיות מודעים לרגשות המתעוררים
בעקבות שינויים בגוף (למשל ,מחזור חודשי ,כאבים).



ליישם טכניקות של מיומנויות תנועה בסיסיות (למשל ,קפיצה ,זריקה ,שמירה על שיווי
משקל).



להכיר ולקחת חלק בפעילויות גופניות יחידניות וקבוצתיות (למשל ,ריקוד ריתמיקה ,משחקי
כדור).



לשמור על יחס מכבד ולפעול בשיתוף פעולה בפעילויות פיזיות קבוצתיות (למשל ,להפסיד
בכבוד ,לשמור על רוח ספורטיבית ,להימנע מאלימות פיזית ומילולית ,להתחשב בחברי
הקבוצה האחרים).



לשמור על כושר גופני והשתתפות בפעילות גופנית קבועה בהתאמה לגיל.



לפתח הרגלים של אכילה נכונה ובריאה ושינה מספקת.



להימנע משימוש בחומרים ממכרים ומסוכנים(כמו עישון ,אלכוהול וסמים).



לקיים התנהגות מינית בטוחה ובריאה  -להכיר את הגוף ,להבין יחסים מיניים באופן שמותאם
גיל ,לדעת לקיים אינטראקציה מינית שמביאה ליידי ביטוי את הצרכים של כל הצדדים,
להתמודד עם לחצים ,להכיר היבטים בריאותיים של יחסים מיניים ולשמור על בטיחות.



לשמור על איזון בין היבטים שונים של תחומי החיים  -שמירה על איזון בתחומי החיים
(לימודים ,חברים ,משפחה ,פעילות גופנית ,התנדבות ותחביבים) ,שמירה על רמת פעילות
מתאימה המשלבת פעילות במסגרת וזמן חופשי פנוי.
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