
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 סיכום תהליך הלמידה  

 ועדת חינוך לערכים  

 

 9-12/2019רבעון ראשון 



 הרציונל לעריכת פגישות עם אנשי מקצוע

 .להכיר את הנעשה בשטח בתחום החינוך לערכים ומיפוי התחום•

 

 ? להבין האם ישנם מסרים אחידים בנושא החינוך לערכים בפועל•

 

ולהכיר את המורכבות ? ללמוד כיצד החינוך לערכים נעשה בפועל•

 .שמתגלה בעת הלימוד

 

 ? ומה המוטיבציה לכךכיום ומודדים ערכים לברר איך מעריכים •



 מטה משרד החינוך –פגישות 

בפגישה  היכרות  – ה"ראמ, מנהל חברה ונוער, מזכירות פדגוגית•
של ועדת ערכים עם המזמינים במשרד וקיום פגישות אישיות עם הראשונה 

 .  חנן

 

, ניצה שמואלי, ברנהולץר יעל "ד, סימא גוטמן –מנהל חברה ונוער •
החוברת ": ערכים מרחיבת"פדגוגיה . התפישה הבין משרדית לחינוך ערכי

 .  צור, זמירה: משתתפים. דילמהניהול דיוני 

 

ישנה תוכנית  . ר תרבות ומורשת ישראל"מפמ, יובל סרי –אגף מורשת •
 .  מנהל האגף –יובל אוליבסטון . ה"ראמי "הערכה שבוצעה ע

 

הפורום לקידום חינוך ערכי במכללות להכשרת מורים  , מרם לודמירבלי •
פרסמו נייר עמדה . עובדי הוראה מינהלל "סמנכ, פועל תחת אייל רם –

  . בנושא

 

 

 

 

 

http://education.academy.ac.il/Index/Entry.aspx?nodeId=1035&entryId=21155
http://education.academy.ac.il/Index/Entry.aspx?nodeId=1035&entryId=21155
http://meyda.education.gov.il/files/noar/dilemma_pdf.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/noar/dilemma_pdf.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/noar/dilemma_pdf.pdf


 מטה משרד החינוך –פגישות 

היכרות  –החרדי בחינוך ( על יסודי)כוללת מפקחת , אלמליחרות •

 (.  עתידי)עם החינוך לערכים בחברה החרדית 

 

הטמעת התוכנית   –פ ניסויים ויוזמות "מנהלת אגף מו, זרביבמירב •

 (.  עתידי) פדגוגיה מוטת עתיד -

 

 (.  עתידי) ד"חמחזון פיתוח  –מנהל חינוך דתי , מיכל דה האן•

 

מנהלת פורום מדריכות   - מנהלת אגף חברה ורוח, אלירז קראוס•

 (.  עתידי)הערכי של החינוך 

http://meyda.education.gov.il/files/Nisuyim/pama2018taktsir.pdf
https://edu.gov.il/sites/Hemed/Milestone/hazon_hemed/Pages/hazon.aspx
https://edu.gov.il/sites/Hemed/Milestone/hazon_hemed/Pages/hazon.aspx
https://edu.gov.il/sites/Hemed/Milestone/hazon_hemed/Pages/hazon.aspx
https://edu.gov.il/sites/Hemed/Milestone/hazon_hemed/Pages/hazon.aspx


 אנשי אקדמיה –פגישות 

.  דיסיפלינאריתחינוך לערכים במסגרת  –הדר  מובשוביץניצה ' פרופ•

 .  ירון: משתתפים

 

חינוך ערכי במכללות להכשרת מורים והיכרות עם   –חנה שחר ' פרופ•

 (.  עתידי)שאול , חנן: משתתפים. ספר חדש שהוציאה בנושא זה

 

 .  SELבנושא שיטות הערכה וחקר ב סדנה  – פאי'צכרמל ' פרופ•

 

עמדות  , ידע(. IEA)ל באזרחות "מחקר בינ – אורית איכילוב' פרופ•

 .  חוברת מסכמת של הממצאים. 2000, והתנהגויות של נוער

 

http://education.academy.ac.il/files/values-paper-32.pdf
http://education.academy.ac.il/files/values-paper-32.pdf
http://education.academy.ac.il/Index/Entry.aspx?nodeId=1035&entryId=21186


 ימי עיון/כנסים/סיורים

של המושב היא לברר מטרתו  – מושב ערכים, הכנס השנתי של היוזמה•
בנוסף להרצאות . נושאי הועדהולזהות את צורכי השדה על מנת לגבש את 

עגולים בהם נדון במרכיבים של החינוך לערכים  שולחנות פעילות נערוך 
מרצים  .11:30-13:15ערכים בין מושב , תכנית הכנס. ס"בביהשכדאי לחזק 

 . נירית, זהבית, מיה, חנן :מהועדה

 

של מצגת . תמר: משתתפים. חינוך לחיים משותפים – לאוטמןפורום דב •
 . תמר בהטמעת הנושא במכללה

 

למשל   -שיטות חדשות להוראה ולהערכה  –א "סיור למידה חדשנית בת•
. צור: משתתפים. ס"מהתלמידים צריכים להיות בעלי תפקיד בביה 30%

 .מצגת של שירלי רימון ברכה בנושא

 

חשיבה רפלקטיבית ככלי  –היי -קהילת ידידי הייטק, ס אלונים"סיור בי•
 .  להערכה

http://education.academy.ac.il/SystemFiles/full agenda 2020.pdf
https://www.jumbomail.me/he/Downloads.aspx?sid=79433565773876494A6576464B3342347436653838673D3D&uid=756834663369344E48475A567254726768712F7A37734375353534433549434F


 מיפוי מחקרי  

  :שנכתבו ביוזמה כהכנה להקמת הועדה –שלוש סקירות מחקר •

במדינות שונות וכן מיפוי   וההצדקות לחינוך לערכיםהמניעים . 1

 .  התפיסות המרכזיות בתחום

שונות וכן דרכי ההערכה  התוכניות לחינוך לערכים במדינות . 2

 .שלהןוהמדידה 

התוויית המדיניות במשרד החינוך : תוכניות לחינוך לערכים בישראל. 3

 . והיישום ברשויות המקומיות ובבתי הספר

 

 .  נירית, מיפוי תוכניות חינוך לערכים במשרד החינוך•

 

http://education.academy.ac.il/Index4/Entry.aspx?nodeId=992&entryId=21182
http://education.academy.ac.il/Index4/Entry.aspx?nodeId=992&entryId=21182
http://education.academy.ac.il/Index4/Entry.aspx?nodeId=992&entryId=21182
http://education.academy.ac.il/Index4/Entry.aspx?nodeId=992&entryId=21182
http://education.academy.ac.il/Index4/Entry.aspx?nodeId=992&entryId=21190


 עשייה בשטח –פגישות 

מחקר הערכה לפעילות ערכית של  – יאסאמנהל תיכון , ר דן שטייניץ"ד•
 (. עתידי)תלמידים ובוגרים 

 

 .  היכרות עם הערכת מנהיגות חינוכית במכון מנדל – ר רותי להבי"ד•

 

היכרות עם תכנית גיוס   –ל "והנחע "מפקדת הגדנ, גוזלןיערית ל "סא•
 . צור: משתתפים. משמעותי ופיתוח מנהיגות חברתית ודרכי המדידה שלה

 

יחד עם   SELשילוב של שיטת   SEEחינוך ל –אבני ראשה , גילי לייבושור•
 . ערכים/חינוך למחויבות לחברה

 

שיטת מדידה ערכית של בתי ספר עיריית  , עץ הערכיםמפתח  –גפן אהרון •
 .  ירושלים

 

 

 

https://compassion.emory.edu/_includes/documents/SEE_Learning_Docs/SEE_Companion_March.pdf
https://compassion.emory.edu/_includes/documents/SEE_Learning_Docs/SEE_Companion_March.pdf
https://compassion.emory.edu/_includes/documents/SEE_Learning_Docs/SEE_Companion_March.pdf
https://myschool.jerusalem.muni.il/


 שאלות לדיון בנוגע להמשך הלמידה

 ?הזהבשלב ללמוד עוד כדאי מה •

 

 ?  עם אנשים שוניםלהיפגש למה אנחנו רוצים •

 . שלנובהקשר ( הווה ועתיד קרוב, עבר)כדי לדעת מה נעשה •

 .בתחוםוהצפיות של העוסקים כדי להכיר את הצרכים •

 .בנושאשישנה ועדה העוסקת וליידע ' ביקוש'לבנות כדי •

 

  ?רעיונות נוספים וצפיות שלכם מהמשך הלמידה**

 

 ?הייתם רוצים להתעדכן על המפגשים האלואיך •

 

 


