
 
 

  קווים מנחים למדידה ולהערכה –חינוך לערכים  

 על הוועדה ועל תהליך הלמידה|

 

ועדת  מרכז לידע ולמחקר בחינוך –היוזמה לבקשת משרד החינוך, כינסה 

קווים מנחים למדידה ולהערכה.  –מומחים בלתי תלויה לנושא חינוך לערכים 

חוקרים מתנדבים מתחומי חינוך, פסיכולוגיה, שנים עשר הוועדה מורכבת מ

חינוך הנושא  לומדים לעומק אתפילוסופיה ויישוב סכסוכים. חברי הוועדה 

מניסיונם של אנשי לערכים, בוחנים ידע ממחקר קיים בארץ ובעולם ולומדים 

מסמך תפרסם הוועדה  ,2021 נובמברב ,מקצוע בחו"ל ובישראל. בסוף התהליך

  מסכם אשר יכלול ממצאים, מסקנות והמלצות למדיניות.

 

  תהליך הלמידה|

לתהליך והשנה הראשונה לעבודתה הוקדשה  2019הוועדה החלה לפעול ביוני 

לכתיבת  כעת וקדשתמ לעבודתה השנה השנייה .למידה מעמיק של הנושא

 של הוועדה.  המסכם המסמך

 מרכזיים: אפיקיםבשני תבצע הלמידה התהליך 

מטרת המפגשים . מפגשים לימודיים שמונההוועדה קיימה  :לימודיים מפגשים

הנושאים העיקריים את  למפות, של הוועדה הפעילותתחומי את  לקבועהייתה 

 תחוםבהם. במפגשים אלה למדו חברי הוועדה על תמונת המצב הנוכחית ב   ולדון

, ראמ"ה מזכירות הפדגוגיתהנציגי  מהמזמינים של הוועדה במשרד החינוך:

בנושאים ממוקדים הקשורים  . כמו כן עסקו חברי הוועדהנהל חברה ונוער י ומ

גון: היבטים פילוסופיים, היבטים פסיכולוגיים, היבטים כ ,בחינוך לערכים

. נושא נוסף שנידון תוכניות חינוך לערכיםבהיבטים פדגוגיים ופוליטיים ־ חברתיים

סוגיות,  תחום החינוך לערכים, ובכלל זהמדידה והערכה של  בוועדה הוא

, כל המאמרים הלמידה לסיכום תהליך. ופרקטיקה הערכה מתודולוגיות

 בחלוקהועדה ו" של ההספרייהם שנאספו במהלך שנה זו הועלו לדף " והמסמכי 

 קטגוריות.  לשבע

הקשורות לנושאי  שש סקירות מדעיותאת עבודת הוועדה ליוו  מדעיות:קירות ס

 הליבה שנידונו בה: 

מיפוי התפיסות במדינות שונות וכן  לחינוך לערכים וההצדקות המניעים .1

 המרכזיות בתחום.

דרכי ההערכה והמדידה כן תוכניות לחינוך לערכים במדינות שונות ו .2

 .שלהן

התוויית המדיניות במשרד החינוך  :בישראלרכים תוכניות לחינוך לע .3

 והיישום ברשויות המקומיות ובבתי הספר.

 כלים למדידה ולהערכה איכותנית של ערכים.  .4

 תיאוריה ופרקטיקה. –הערכה של ערכים באתגרים במדידה ו  .5

 כניות לחינוך אזרחי במגוון מדינות. ות  .6
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 בפעילות הוועדה סוגיות מרכזיות|

הערכים החשובים ללימוד בבתי ספר?" היא שאלה אידיאולוגית השאלה "מהם 

ותלוית תרבות, אבל הרצון והאחריות לחנך לערכים נמצאים בבסיסה של מערכת 

 החינוך הישראלית.

בחברה הישראלית החינוך לערכים נחשב לאחת ממטרות־העל של מערכת 

מציין את  1953-בחוק החינוך הממלכתי תשי"ג 2סעיף  .החינוך מאז הקמתה

לחינוך לערכים: "להנחיל חשוב מטרות החינוך הממלכתי, וביניהן שמור מקום 

את העקרונות שבהכרזה על הקמת מדינת ישראל ואת ערכיה של מדינת ישראל 

תח יחס של כבוד לזכויות האדם, לחירויות היסוד, כמדינה יהודית ודמוקרטית ולפ

לערכים דמוקרטיים, לשמירת החוק, לתרבותו ולהשקפותיו של הזולת, וכן לחנך 

 לחתירה לשלום ולסובלנות ביחסים בין בני אדם ובין עמים".

ההתמודדות עם שינויים באורח החיים המודרני והעמקת השסעים התרבותיים־ 

מעוררים ביתר שאת את הצורך בחינוך לערכים.  חברתיים בחברה הישראלית,

החינוך לערכים יאפשר לתלמידים להיות אנשים ואזרחים טובים, לחיות באופן 

 מלא ומוסרי ולפעול לשיפור החברה.

לנוכח ההגדרה בחוק החינוך הממלכתי מסתמנות כמה סוגיות מרכזיות 

  בפעילות הוועדה: 

  להגדיר ערכים, לפרש אותם, כיצד נוהגים במחקר ובמדינות אחרות

 ?למדוד ולהעריך אותם? מהן המתודולוגיות המרכזיות המשמשות לכך

  מהם ערכים ובמה הם שונים ממושגים אחרים שנמצאים בזיקה

בין ידיעת ערכים מתקיים קשר איזה  לערכים כמו עמדות ותכונות?

  ?להתנהגות ערכית

 הצורך של מערכת החינוך לעסוק בחינוך לערכים  כיצד בא לידי ביטוי

 קובע את הערכים הללו?ה הו הגורםמי ו, פוליטיים־ חברתיים

 ומה הן כוללות מהן תוכניות החינוך לערכים המובילות בארץ ובעולם ,

  על התלמידים?השפעה תהליך הטמעה ו ,נושאים, מטרות מבחינת

 פקטיביות של מה ידוע על תוקף, מהימנות, אותנטיות, הוגנות וא

 ?הערכה בתחום החינוך לערכיםל מתודות למדידה ו

  מהם האתגרים החינוכיים, הפדגוגיים, הרגשיים והאתיים המרכזיים

 ?בתחום זה, וכיצד ניתן להתמודד עם אתגרים אלו

ונשות ומקצוע, חוקרים  אנשיללמוד על נושא הערכים מחברי הוועדה ממשיכים 

ליצור  ניםלשתף את הוועדה במידע ובידע רלוונטי, מוזמ כל המעונייניםוחוקרות. 

: , המרכזת האקדמית של הוועדהנירית טופול קשר עם ד"ר 

nirit.academy@education.ac.il 

       היוזמה:  פעילויותיה באתרעל עוד על הוועדה ו
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 חברי הוועדה|

ד"ר סראב אבו־רביעה קווידר, |  חיפהאוניברסיטת פרופ' חנן אלכסנדר )יו"ר(, 

בן־גוריון | פרופ' תמר אריאב, המכללה האקדמית בית ברל | ד"ר   אוניברסיטת

־בר   אוניברסיטתפרופ' זהבית גרוס, העברית |  מיה בניש וייסמן, האוניברסיטה

פרופ' אריאל כנפו־נעם, ד"ר נחומי יפה, אוניברסיטת תל אביב | |  אילן

העברית | פרופ' ירון להבי, מכללת דוד ילין | פרופ' זמירה מברך,   האוניברסיטה

|  חיפה אוניברסיטתפרופ' שאול סמילנסקי, בר־אילן )אמריטה( |  אוניברסיטת

ו( | פרופ' שפרה שגיא, "ארצי לבחינות ולהערכה )מאלהמרכז הד"ר צור קרליץ, 

 .נירית טופולמרכזת הוועדה: ד"ר  ( |הגוריון )אמריט־ בן  אוניברסיטת


