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 תקציר

מערכות חינוך בעולם החלו להטמיע גל חדש של רפורמות, בשני העשורים האחרונים 

. במסגרת 21-היות עובדים טובים בעידן המידע של המאה השמטרתן לחנך את תלמידיהן ל

צוות, אוריינות עבודת דגש על מיומנויות כגון יוזמה, יצירתיות,  שמוהרפורמות, מערכות החינוך 

משרד החינוך בישראל החל להטמיע  2014, חשיבה ביקורתית ופתרון בעיות. בשנת וטכנולוגיה מידע

, רפורמת "הלמידה המשמעותית". הרפורמה מיועדת לכל תלמידי 21-רפורמה ללמידת המאה ה

 תכנית הלימודים של התיכונים.עיקר במערכת החינוך, אך מכילה שינויים מהותיים ב

ה לבחון כיצד מוטמעת הרפורמה בשנתה הראשונה מבעד יתרת המחקר הנוכחי הימט 

. מחקרים רבים מעידים כי מנהלים בדרג תיכונייםם של מנהלים בדרג הביניים בבתי הספר ההלעיני

הביניים הינם בעלי חשיבות מכרעת להצלחת הטמעת רפורמות בבתי ספר, בדגש על הטמעת 

למידת לגבי רציונל המחקר בחן את התפיסות של המנהלים בדרג הביניים רפורמות פדגוגיות. 

הרפורמה, את ההזדמנויות הנובעות ממנה ואת הקשיים העולים תפיסותיהם לגבי , את 21-המאה ה

-נערכו במהלך שנת ההטמעה הראשונה של הרפורמה ראיונות חציבמסגרת המחקר  מיישומה.

 .בתיכוניםתפקידים שונים ג ביניים המלמדים במנהלים בדר 28 מובנים לאוכלוסייה של

-ה    את המהות של למידת המאה  פסוים תנהלים בדרג הביניהמ עלה כיהניתוח הנתונים  

, כאשר לגבי הרפורמה תו תפיסות מעורבונרא לצד זאת,בהלימה לרציונל של משרד החינוך.  21

 המורים היא שמטרות הרפורמה טובות, אך ביצועה בשטח לוקה בחסר. בקרבית דומיננטה פיסההת

. הרפורמה, אשר 21-ליישם פרקטיקות של למידת המאה ה עודדה את המוריםמצד אחד, הרפורמה 

פשר להם ליזום ולנסות רעיונות איהוגדרה בקווים כלליים בלבד, יצרה מרחב פעולה למורים ש

של הרפורמה הובילו חלק מהמורים לתחושות של אי ודאות,  יצירתיים. מצד שני, הקווים הכלליים

עומס ומחסור בשעות לתכנון ההוראה חרדה ובלבול. המורים עמדו בפני קשיים רבים וביניהם 

ולליווי תלמידים בתהליכי למידה מורכבים, פערי הכשרה משמעותיים, היעדר תשתית מחשוב 

ערכי עלה קושי במפגש שבין בנוסף, גדולות.  בכיתות 21-למידת המאה הלוקושי ליישם פרקטיקות 

. הדגש על 21-למידת המאה ה ערכיוהציונים, לבין , המבחנים האחריותיות, המדגישה את המדידה

 עלול להאפיל על רציונל הרפורמה ולפגוע ביישומה.ובחינות הבגרות הציונים 

פדגוגית הורמה פרהשנת היישום הראשונה של חשיבות מחקר זה היא בתיאור המפורט של  

את הקשיים המאפיינים רפורמה מסוג זה ואת ההזדמנויות  ציגהמחקר מ .21-ללמידת המאה ה

הדרכים השונות בהן מנהלים בדרג ביניים יכולים העולות מהטמעתה. בנוסף, הוא ממחיש את 

חשיבות המחקר היא בהטלת בנוסף, . תפיסה זו להצלחתהלתפוס את הרפורמה, ואת חשיבות 



של  דומיננטיותהבדגש על תם של המנהלים בדרג הביניים בהטמעת רפורמות, מרכזיועל  זרקור

. המחקר מדגיש את הצורך 21-ת רפורמת למידת המאה המעהרכזים הפדגוגיים ורכזי המקצוע בהט

של מתכנני רפורמות פדגוגיות בהתייחסות מיוחדת לבעלי התפקיד האלו וממחיש את החשיבות 

גורמי בנוסף לכך, המחקר מציג שורה של המלצות אופרטיביות ל .עבורם עיתמקצושבבניית הכשרה 

המשך הטמעת הרפורמה שם לולמנהלי בית ספר  , למנהלי הכשרות והשתלמויותהמדיניות בישראל

 בשנים הבאות.

 

 

 


