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  חנן אלכסנדריו"ר פרופ'  ,, שאלות בנושא מדידה והערכת ערכיםראשון מושב 10:00-9:00

אתגרים ומורכבות במדידה והערכה  מה מודדים? - יו"ר הועדה, פרופ' חנן אלכסנדר

 ותוכניות למידה י חינוך, צוותתלמידיםשל 

שולחנות בתובנות מפעילות  – ועדה ת, אוני' חיפה, חברד"ר מיה בניש וייסמן

 ערכים בכנס השנתי של היוזמה חינוך לעגולים בנושא 

 הפסקה קלה 10:10-10:00

 פרופ' אריאל כנפו נעם , יו"רדידה כמותית של ערכיםמ ,שני מושב 11:45-10:10

 מדידה כמותית של ערכים  –, האוני' העברית, חבר ועדה פרופ' אריאל כנפו נעם

 המקום של בתי ספר בעיצוב ערכי ילדים  – האוני' העברית, פרופ' שאול אורג

ערכים אישיים והמשמעות של להיות אדם  – גוריון-בן , אוני'ד"ר נגה סברדליק

 מוסרי בקרב אנשים דתיים ולא דתיים

 
  הפסקה קלה 12:00-11:45

 פרופ' תמר אריאב , יו"רה איכותנית של ערכיםהערכ ,שלישי מושב 13:30 – 12:00
 

הארות  – נשיאת המכללה האקדמית בית ברל, חברת ועדה, פרופ' תמר אריאב
 נושא הערכה איכותנית של תכניות למידה וערכים ב
 

 -תו תקווה ישראלית בחינוך   – , האוני' העבריתמרכז אקורדליאת נצר, ד"ר 
 תהליכי אבחון והתערבות לקידום חינוך לשותפות 

 
במזכירות  החברה והרוח(מנהל/ת אגף א' )מקצועות מדעי גב' אלירז קראוס, 

 מחוונים והערכה חלופית בחינוך לערכים במקצועות הדעת, הפדגוגית
 

 ארוחת צהרים  14:00 – 13:30

 המשך תכנון תהליך הלמידה לאור הנושאים  – סיכום ודיון פנימי של חברי הועדה 15:30 -14:00
 . , מסקנות לגבי למידת הנושא של הערכה ומדידה של ערכיםשהועלו



 

 

 תקצירי קורות חיים

פסיכולוג ופרופסור להתנהגות ארגונית בבית הספר למנהל עסקים של אוניברסיטה העברית  - גאורשאול 
אישיים, כגון תכונות אישיות או ערכים אישיים, משתלבים בירושלים. במחקריו מתמקד באופן בו מאפיינים 

עם גורמים ארגוניים בניבוי עמדות והתנהגויות של החברים בארגון. ברבים ממחקריו הוא מתמקד בניסיון 
להבין ולנבא תגובות של אנשים למצבי שינוי, וביניהן את ההתנגדות לשינוי. חלק ממחקריו מתמקדים בבתי 

 פר, ובהשפעתם על העובדים והתלמידים בבית הספר.ספר ובמנהלי בתי ס

גוריון שבנגב. רוב המחקר -ארגונית מהמחלקה לחינוך באוניברסיטת בן -פסיכולוגית חברתית - נגה סברדליק
מתמקד בתפקידם של ערכים אישיים ותרבותיים כמנבאים, משפיעים ומסבירים הבדלים בתפיסות  נגה של

שלה היא חברתיים. באחד מכיווני המחקר המרכזיים -והתנהגויות, בהקשרים חינוכיים, ארגוניים, ופרו
חברתיות. -חותרת להסביר את יחסי הגומלין שבין גורמים תרבותיים, ערכים אישיים ותפיסות מוסריות ופרו

זאת במטרה להצביע על המשמעות השונה שיכולה להיות לתפיסות והתנהגויות כאלו בקרב אנשים מחברות 
 שונות. 

דקן הפקולטה לחינוך, פרופסור מן המניין בפילוסופיה של החינוך ויו"ר הוועד המנהל של  –חנן אלכסנדר 
מכהן כיום כנשיא הנבחר של האגודה לחקר כולם באוניברסיטת חיפה. כמו כן הוא  –המרכז לחינוך יהודי 

, עמית בסמינר הבין־לאומי לחקר חינוך דתי  Religious Education Associationהחינוך הדתי

ועמית באגודה לפילוסופיה של החינוך   Religious Education and Values וערכים

 Religiousחינוך דתי . עורך לשעבר של כתב העת  Philosophy of Education Societyבארה''ב

Education . 

מרצה בכירה וראשת התוכנית לייעוץ חינוכי בחוג לייעוץ והתפתחות האדם בפקולטה  - מיה בניש וייסמן
לחינוך באוניברסיטת חיפה. כמו כן היא חברה בוועד המנהל של האגודה הבין לאומית לפסיכולוגיה בין־

( וחברת מערכת  International Association for Cross-Cultural Psychology (IACCP)תרבותית )
מחקריה עוסקים בהתפתחות ערכים והתנהגות חברתית  .Emerging Adulthood בכתב העת האקדמי

בקרב בני נוער, בהשפעה של תרבות והקשר על ערכים וזהות תרבותית וכן ביחסי הגומלין בין ערכים לרווחה 
  פסיכולוגיה של האישיות ופסיכולוגיה חינוכית. נפשית בתחומים פסיכולוגיה התפתחותית,

פרופסור לפסיכולוגיה התפתחותית במחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטה העברית  - נעם-אריאל כנפו
בירושלים. במחקריו הוא שואף לשלב גנטיקה התנהגותית, גישות בפסיכולוגיה חברתית ואישיותית ונקודת 

מונה מקיפה של התפתחות האישיות אצל ילדים ומתבגרים. מבט התפתחותית, כל זאת במטרה לספק ת
תחומי המחקר העיקריים שלו הם התפתחות הבדלים בין־אישיים באמפתיה, התנהגות פרו־חברתית 

והתפתחות ערכים, בהשפעות של תורשה, תרבות והורות על התפתחות ילדים וכן השפעה של ילדים על 
  הוריהם.

את המכללה האקדמית בית ברל. לפני כן לימדה מתמטיקה בישראל פרופ' לחינוך ונשי - תמר אריאב
ובגרמניה ולימדה בבתי ספר יהודיים בארה"ב. כיהנה כחברת המועצה להשכלה גבוהה בשתי קדנציות ועמדה 

בראש הוועדה לקביעת המתווים החדשים בהכשרה להוראה במכללות ובאוניברסיטאות. במשך השנים 
מחקריה עוסקים בהערכת  ד החינוך והשתתפה בכנסים להכשרת מורים.הייתה חברה בוועדות של משר

תוכניות ובמדיניות מורים, במיוחד ברצף שבין הכשרה, כניסה לעבודה ופיתוח מקצועי, וכן במכללות לחינוך 
  ובדגמי הכשרה מעשית.

בוגרת מחזור א' . מנהלת אגף, ראש אשכול רוח וחברה במזכירות הפדגוגית, משרד החינוך – אלירז קראוס
עצה המקומית אפרת, שנה כמנהלת מחלקת החינוך, במו 12שימשה במשך ביה"ס מנדל למנהיגות חינוכית. ב

ס היסודי הממ"ד "ציון עזרי" בירושלים,  מנכ"לית ארגון יסודות לשעבר, המרכז לליבון "התה מנהלת בייהי
דתי, תוך העמקה במקורות היהודיים  עניני תורה ומדינה, העוסק בחינוך לדמוקרטיה בחינוך הממלכתי

 וההגות הדמוקרטית, בהתאמה לגיל התלמידים.

מרכז צמח כמענה לצורך של ארגונים חברתיים בידע ובכלים ייחודיים על מנת להתמודד עם ה – מרכז אקורד
 המרכז חסמים פסיכולוגיים בתחומי פעילותם, שאינם בתחום התמחותם של ארגוני תשתית וייעוץ קיימים.

גזענות, שכנוע  מחקר מתחומים, כגון: התמודדות אפקטיבית עם -עוסק בהעשרת השדה בתובנות מבוססות
 קבוצתיים, ובקידום התודעה לגבי חשיבותם עבור פעילות הארגונים. -והנעה לפעולה, הפחתת סכסוכים בין



 

 

חברתית העוסקת ביחסים מובילת המחקר בתחום החינוך במרכז אקורד. ליאת היא פסיכולוגית  - ליאת נצר
בין אישיים וביחסים בין קבוצתיים. מחקריה עוסקים בתהליכים של ויסות רגשי בינאישי בסיטואציות 

 קבוצתיות.   -ןדיאדיות ובי

 

 תקצירי הרצאות

/פרופ' חנן מה מודדים? אתגרים ומורכבות במדידה והערכה של תלמידים, צוותי חינוך ותוכניות למידה
אחת מהשאלות המטרידות בלמידה והוראה של ערכים קשור למושג אנדוקטרינציה. אנו חוששים  - אלכסנדר

מכפיה ערכית כזאת או אחרת. לכן, על מנת לחדד את הלמידה בוועדה על מדידה והערכה של ערכים, בפתיחת 
זור לבעיית הישיבה אציג את המגוות התפשות המקובלות בפילוסופיה של החינוך למושג מורכב וטעון זה. נח

 האנדוקטרינציה בסוף הישיבה, לאחר הלמידה המטודולוגית. 

 
יים טווח רחב מאד של שיטות למדידה כמותית של ק -נעם -מדידה כמותית של ערכים/פרופ' אריאל כנפו

ברמות ניתוח שונות. החל מרמת הפרט, דרך רמת הארגון, ועד רמת המדינה. בהרצאתי אסקור  –ערכים 
שיטות למדידת ערכים ברמת הפרט, תוך התמקדות בשיטות המקובלות למדידת מערכת בקצרה מספר 

יה הנמדדת, ועל יאדבר על הצורך בהתאמת המדד לגיל של האוכלוס .הערכים, כפי שהגדיר אותה שוורץ
דירוג יחסי, ציינון של כל ערך בנפרד, מרכוז, והשוואה בין קצוות. אם הזמן יאפשר, אגע  –טכניקות שונות 

 בנושא של מדידת ערכים מטקסטים ומדידה אימפליציטית.

הקניית ערכים היא מאבני היסוד של החברה.  - /פרופ' שאול אורגם של בתי ספר בעיצוב ערכי ילדיםהמקו
קיימת הסכמה רחבה שמעבר לתפקידם בהקניית ידע והוראה אקדמית, יש לבתי ספר תפקיד חשוב בעיצוב 

הקניית ערכים כגון סקרנות, הישגיות, אכפתיות כלפי הזולת, ואזרחות טובה.  עולמם הפנימי של ילדים, כולל
למרות חשיבות הנושא, רק מעט מאוד מחקר אימפירי נערך כדי להבין את מקומם של בתי הספר בהקניית 

 252-ערכים. במחקר הנוכחי התמקדנו בתפקיד מנהלי בתי ספר בהתפתחותם של ערכי ילדים. אספנו נתונים מ
תלמידים בבתי ספר יסודיים ובחטיבות ביניים בישראל. את ערכי הילדים  49,401-מורים, ו 3,658ים, מנהל

מדדנו בשתי נקודות זמן, בטווח של שנתיים. מצאנו שבמהלך השנתיים, ערכי התלמידים נהיו דומים יותר 
ספרי, -האקלים הבית לאלה של מנהל/ת בית הספר, ושהקשר בין ערכי המנהל/ת לערכי הילדים מתווך על ידי

עליו דיווחו המורים. כמו כן, מצאנו שערכי התלמידים ניבאו את התנהגויות התלמידים בבית הספר, כפי 

 .(Oreg & Berson, 2016, Psychological Science) שתארו אותן המחנכים/ות

 - סברדליק/ד"ר נגה ערכים אישיים והמשמעות של להיות אדם מוסרי בקרב אנשים דתיים ולא דתיים
בהרצאתי אתמקד במחקרים שערכנו על הדתיות כגורם שמסביר הבדלים בקשרים שבין ערכים ומוסר בקרב 

אוכלוסייה בוגרת שמגיעה ממערכות חינוך שונות. אראה כיצד ערכים שונים מתקשרים למוסריות בקרב 
מה מניע אנשים ממגזרים שונים דתיים וחילוניים וכיצד ערכים כמבנים פסיכולוגיים יכולים לעזור לנו להבין 

  )דתיים יותר ופחות( להיות מוסריים ולתפוס אחרים כמוסריים.
 

תובנות שעלו אציג   -הארות על נושא הערכה איכותנית של ערכים בתכניות לימודים/פרופ' תמר אריאב 
 .OECD -מקריאה במגוון מסמכים של משרד החינוך ומבחינת מסמך המדיניות העולמי של ה

על החשיבות של חינוך שיח  המסקנה היא כי קיים כן, ראיינתי מומחים מהמכללה שעוסקים בנושא. כמו
אך חוסר ערכי, הכשרת מורים ופיתוחם המקצועי, דוגמאות לשאלות מעוררות חשיבה ערכית -ערכי/חברתי

 היבטים איכותיים.ל אין התייחסותובמיוחד ממשי בהתייחסות למדידה והערכה 
 

במטרה  - /ד"ר ליאת נצרתהליכי אבחון והתערבות לקידום חינוך לשותפות -ישראלית בחינוך תו תקווה 
על ידי צוות בחינוך לשותפות לקדם את תחום החינוך לשותפות בחינוך הפורמאלי, פותח מודל דמות הבוגר 

ה העברית מומחים מהאקדמיה ומהשדה החינוכי בהובלתו של פרופ' עירן הלפרין. מרכז אקורד באוניברסיט
-תהליכי אבחון והתערבויות פסיכו הכוללת ,בתי ספר מזרמי החינוך השונים 11 -במפעיל  תוכנית פיילוט 

חינוכיות על בסיס דמות הבוגר לחינוך לשותפות. בהרצאה אתאר את הדרך של מרכז אקורד ממודל 
    למהלך התערבותי ראשון מסוגו בתחום החינוך לשותפות בבתי הספר.  קונספטואלי

 
מחוונים והערכה חלופית בחינוך לערכים במקצועות הדעת/שילוב ערכים בהוראה ובהערכה בתחומי 

סוגיות ערכיות בתוכניות הלימודים ובהוראה על פי עקרונות הוראת תחומי הדעת  -/גב' אלירז קראוס הדעת
ות בהערכה, והאופן בו השונים, בפיתוח המקצועי ובדגמי ההוראה, ושילוב סוגיות ערכיות במבחנים ובחלופ

 הם משולבים כיום במחווני הבדיקה. 
  



 

 

 משתתפים נוספים
 
 

 חברי וועדה: 
 

 .אילן-, אוני' ברפרופ' זהבית גרוס .1

 .גוריון-רביע קווידר, אוני' בן-אבו ד"ר סראב .2

 .שגיא, אוני' בן גוריון פרופ' שפרה .3

 .קרליץ, מאלו ד"ר צור .4

 .להבי, מכללת דוד ילין פרופ' ירון .5

 ., המכללה האקדמית בית ברלתמר אריאבפרופ'  .6

 
 משרד החינוך:

 
   .פדגוגית לשעברהמזכירות יו"ר ה –ד"ר מוישי וינשטוק  .1

 .אגף תכנים ותכניות הכשרה והשתלמויות במנהל חברה ונוערמדריכה ארצית,  –ניצה שמואלי  .2

 .יםיכזת הפורום לקידום חינוך ערכי חברתי במוסדות האקדמר –מרם בלי לודמיר  .1
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