
 

 

 

 האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

יישומי בחינוךמרכז לידע  – זמהוהי  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ועדת המומחים לנושא:

קווים מנחים למדידה והערכה –חינוך לערכים   

 

 

 

 

 

 

 חומרי רקע למפגש

 

 

זת הפעילות:  ד"ר נירית טופולמַרכֵּ  

 

 

 

 10.9.2019 ,שלישי יום

  ירושליםהאקדמיה הלאומית למדעים, 



 

 

 ישראלים מלומדיםו כמאה מדענים כיום בה חברים .1959 בשנת נוסדה למדעים הישראלית הלאומית האקדמיה

 מטרותיה כי קובע( 1961) תשכ״א למדעים הישראלית הלאומית האקדמיה חוק הראשונה. המעלה מן

 חשיבות מדעי בעלי ותכנון מחקר בענייני לממשלה לייעץ, מדעית פעילות ולקדם לטפח הן העיקריות ומשימותיה

 בגופים ובאירועים הישראלי המדע את לייצג ,לארץ בחוץ מקבילים גופים עם התקשרויות לקיים ,לאומית

 .המדע את לקדם כדי בהם שיש כתבים לאור ולהוציא בינלאומיים מדעיים

ומבוקר. ידע כזה חיוני מעמידה לרשות מקבלי החלטות בחינוך ידע מדעי עדכני ישומי בחינוך מרכז לידע יזמה והי

 לשיפור הישגי החינוך בישראל. –לגיבוש מושכל של מדיניות ולתכנון מיטבי של התערבויות 

ידע מחקרי הוא מרכיב חיוני בתכנון מדיניות ציבורית או התערבות רחבת היקף. בשלב התכנון ידע זמה: וחזון הי

יותר, ולאחר מכן הוא זה שמאפשר דיון ציבורי מחקרי מבוקר תומך בגיבוש מדיניות שסיכויי הצלחתה טובים 

 זמה מיישמת חזון זה בתחום החינוך.ורציונלי. הי

זמה עוסקת בנושאים שמעלים מקבלי ההחלטות, ומתייעצת עם בכירים במשרד והיזמה: ודרכי הפעולה של הי

לאומית, אחראית על זמה, שאותה ממנה נשיא האקדמיה הוהחינוך ועם בעלי עניין נוספים. ועדת ההיגוי של הי

 זמה ועל תהליכי השיפוט של התוצרים.וכנית העבודה של היות

זמה פועלת באמצעות ועדות מומחים ועל ידי זימון מפגשים לימודיים משותפים לחוקרים, לאנשי מקצוע והי

  ולמקבלי החלטות. היא מפרסמת את תוצרי עבודתה ומנגישה אותם לציבור הרחב. 

 כהנים בהן בהתנדבות.חברי ועדות המומחים מ

מיזם משותף של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים,  – 2003זמה הוקמה בשלהי שנת והיזמה: ותולדות הי

זמה פועלת כיחידה של האקדמיה הלאומית והי 2010. מתחילת שנת , שהגתה את הרעיוןמשרד החינוך ויד הנדיב

 הישראלית למדעים. 

יקון לחוק האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, והסדירה את אופן ( הוסיפה הכנסת ת2010בקיץ תש"ע )

זמה היא המנהלת את פעולות הייעוץ ולבין האקדמיה. הי –ההתקשרות בין משרדי ממשלה המבקשים ייעוץ 

 שהאקדמיה נותנת בתחום החינוך לממשלה ולרשויות שונות.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 קווים מנחים למדידה והערכה –ועדת מומחים: חינוך לערכים 



 

 

 

 קווים מנחים למדידה והערכה  –ועדת מומחים: חינוך לערכים 

ותלוית תרבות, אבל הרצון  אולוגיתידי?" היא שאלה אמה הערכים החשובים ללימוד בבתי ספרהשאלה "

 והאחריות לחנך לערכים נמצאים בבסיסה של מערכת החינוך הישראלית.

בחוק  2סעיף מאז הקמתה.  על של מערכת החינוך־התומטראחת מרכים נחשב לבחברה הישראלית החינוך לע

מציין את מטרות החינוך הממלכתי, וביניהן שמור מקום משמעותי לחינוך  1953-החינוך הממלכתי תשי"ג

נות שבהכרזה על הקמת מדינת ישראל ואת ערכיה של מדינת ישראל כמדינה לערכים: "להנחיל את העקרו

יהודית ודמוקרטית ולפתח יחס של כבוד לזכויות האדם, לחירויות היסוד, לערכים דמוקרטיים, לשמירת 

החוק, לתרבותו ולהשקפותיו של הזולת, וכן לחנך לחתירה לשלום ולסובלנות ביחסים בין בני אדם ובין 

 עמים". 

מודדות עם שינויים באורח החיים המודרני והעמקת השסעים התרבותיים־חברתיים בחברה הישראלית, ההת

מעוררים ביתר שאת את הצורך בחינוך לערכים. החינוך לערכים יאפשר לתלמידים להיות אנשים ואזרחים 

 טובים, לחיות באופן מלא ומוסרי ולפעול לשיפור החברה. 

לידי ביטוי בתוכנית הרב־שנתית של משרד החינוך, בשתיים מתוך ארבע  חשיבותו של החינוך לערכים באה

כותית: ידע, מיומנויות וערכים"; ומטרה ב' : מטרה א: "קידום למידה משמעותית ואימטרות החינוך

המוקדשת כולה לערכים: "חינוך לערכים ברוח מגילת העצמאות". מטרה זו כוללת גם ארבעה יעדים בית 

 ספריים: חינוך לערכים; מעורבות חברתית; אקלים מיטבי וכן סובלנות וכשירות תרבותית. 

לוגית בין קהילות בחברה הישראלית )וגם בין הורים ת האידיאונּומשרד החינוך מכיר בשֹוחשוב לציין כי 

, אין כוונה לכפות תמהיל אחיד של חינוך ערכי לכל גיסא ורואה במגוון תופעה מבורכת. מחד ,בתוך קהילה(

בהתאם לחוק החינוך פעול , ישנה ציפייה ממוסדות החינוך לגיסא תלמיד ובכל מוסד חינוך. מאידך

  הממלכתי. 

הוועדה קמה מתוך תפיסה כי חשוב לחנך לערכים, לא פחות ממקצועות לימוד אחרים. יתר על כן, חשוב גם 

ללוות את הלימוד בתהליכי מדידה והערכה תקפים ומהימנים, הכוללים גם מדידת ההישגים הלימודיים 

 מערכותות של אחריותיבהתמקצעות ובמדידה והערכה הן עמוד תווך מרכזי ומדידת האקלים הבית ספרי. 

והערכה, ועל אף השימוש השגוי לעיתים בנתונים מדידה תהליכי ב ותהכרוכ הסכנותעל אף יחידים; לכן, ושל 

 יחידים ארגונים ושל של ביכולתם בולט חסם הם טובה לא מדידה או מדידה היעדר כי מוסכם, ובמידע

 לחשיבה מתמיד באופן נדרש עליהן החינוך כיוזם תוכניות חינוכיות וכמי שמפקח שמשרד, מכאן. להשתפר

 בנושא זה.  וזהירה אחראית

. ידע כזה דרוש למשרד החינוך ריכוז של הידע המתפתח ַבתחום בעולם ושל הניסיון הנצבר בישראללשם כך 

ותהליכי הערכה,  של כלי מדידה הטמעהלבסיס לפיתוח ו ישמש, ובשטחמטה ביוכל לסייע למקבלי החלטות 

מרכז לידע יישומי בחינוך ועדת מומחים )קונצנזוס(  –לצורך כך הקימה היוזמה  רי בנושא.דיון ציבו ויעורר

בראשות פרופסור חנן אלכסנדר. הוועדה הוקמה בעקבות פניית המדען הראשי במשרד החינוך אל האקדמיה 

 הלאומית למדעים, וכן בתמיכתה ובעידודה של יד הנדיב.  

במהלך עבודתה תעלה הוועדה נושאים ושאלות מרכזיות, תרכז ידע מחקרי מבוקר מהארץ ומהעולם ותבחן 

הוועדה מסמך מסכם אשר תפרסם  בסוף תהליך הלמידה .ִתלמד מניסיונם של אנשי מקצוע ואקדמיהואותו, 

 סתיוהתפרסם בהמסמך המסכם צפוי ליכלול את ממצאי הוועדה, מסקנותיה והמלצותיה למדיניות עתידית. 

 .  2021, ויום עיון להצגת ממצאי הוועדה ומסקנותיה צפוי להתקיים בקיץ 2021

https://www.nevo.co.il/law_html/law01/152_024.htm#Seif2
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/152_024.htm#Seif2
http://matana.education.gov.il/%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99:%D7%9E%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%95%D7%99%D7%A2%D7%93%D7%99%D7%9D
http://matana.education.gov.il/%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99:%D7%9E%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%95%D7%99%D7%A2%D7%93%D7%99%D7%9D


 

 

זמה ומשיקות לתחומי עיסוקה: הוועדה והוועדות הפועלות כעת בי תיעם ש בשיתוף פעולההוועדה תעבוד 

גשיות ר־טיפוח מיומנויות חברתיותלוהוועדה  21-כניות הלימודים וחומרי הלימוד למאה הולהתאמת ת

 . במערכת החינוך

לרענון מערך  הוועדהה: זמוקודמות של הימומחים ועדות  שתי גם בתוצרים שלנוסף על כך, הוועדה תיעזר 

 הצעה: דרך מתווה מחקר לנושא המומחים ועדתבראשות פרופ' יוסטמן, וכן  האינדיקטורים לחינוך בישראל

זיהתה כי מערכת המדידה וההערכה של המשרד בראשות פרופ' יערי. הראשונה  מחודש לימודים לארגון

. הוועדה תחום החינוך הערכיב ופחות עשירה יותר בתחומים הנוגעים להישגים לימודיים ואקלים בית ספרי

השנייה התוותה נושאים ערכיים החשובים לקיום משותף בישראל. ועדת החינוך לערכים תשלים את עבודתן 

 . החשובה של ועדות אלו ותתבסס על המלצותיהן

 :דוגמאות לנושאים שבהם תעסוק הוועדה

 מהן למדוד ולהעריך אותם?אותם,  לפרשערכים,  להגדיר אחרות ובמדינות במחקר נוהגים כיצד 

 ?    לכך המשמשות המרכזיות המתודולוגיות

 בתחום והערכה למדידה מתודות של ואפקטיביות הוגנות, אותנטיות, מהימנות, תוקף על ידוע מה 

 ? לערכים החינוך

 כיצד ניתן לעודד שימוש , ומהם השימושים הנכונים בנתוני מדידה והערכה של חינוך לערכים

 מנות לתהליכי עומק במגוון מסגרות חינוכיות? בממצאים כהזד

 והאתיים המרכזיים במדידה והערכה בתחום זה מהם האתגרים החינוכיים, הפדגוגיים, הרגשיים, 

 ? עם אתגרים אלווכיצד ניתן להתמודד 
 
 

 

 

  

http://yozma.mpage.co.il/SystemFiles/23023.pdf
http://yozma.mpage.co.il/SystemFiles/23023.pdf
http://education.academy.ac.il/Index4/Entry.aspx?nodeId=992&entryId=20512
http://education.academy.ac.il/Index4/Entry.aspx?nodeId=992&entryId=20512


 

 

 :43בספרייה של האקדמיה הלאומית למדעים בירושלים, ז'בוטינסקי  10.9.19-מפגש שיתקיים ביום שלישי ה

 
 

 

 

 פתיחה  –ראשון חלק  10:00-9:15

 המדען הראשי במשרד החינוך – ד"ר איתי אשר 

  יד הנדיבמנהל תחום חינוך,  –גל פישר  

  יו"ר הועדה  –פרופ' חנן אלכסנדר 

 

 האגפים המזמינים במשרד החינוך  -הצגת התחום וציפיות מהועדה 

 רא"מה  תחום )מחקר חינוכי יישומי( מנהל – ד"ר דוד רטנר 

  פדגוגיתהמזכירות ה יו"ר –מירי שליסל ד"ר  

 מנהלת אגף תכנים, תכניות, הכשרה והשתלמויות מינהל  – לוי-רות קנולר

 חברה ונוער

  הצגת שלושת סקירות המחקר שנכתבו כהקדמה לפעילות הועדה –חלק שני  11:20-10:00

  סקירה השוואתית –"המניעים לחינוך לערכים"  –ד"ר נירית טופול 

  כיצד מחנכים לערכים" ו "דרכי מסירה של ערכים" –שרי אלפי ניסן"  

  דיון 

 קלה הפסקה 11:30-11:20

 הצגה עצמית וגילוי נאות של חברי הועדה  – חלק שלישי 12:40-11:30

  תמי חלמיש אייזנמןד"ר ': זמהוי'ועדות הועל תהליכי העבודה של 

  הצגה עצמית וגילוי נאות של חברי הוועדה 

 ארוחת צהרים  13:15-12:40

 הגדרות ראשוניות ומשימות להמשך  –רביעי חלק  14:15-13:15

  תעסוק הוועדה  ןשבה הנושאים": גבולות הגזרה"הגדרה ראשונית של

 הראשונה  שנהב

 נוספות ת ספרותונושאים לסקיראופרטיבי ומשימות להמשך:  דיון 

 ולמומחים רלוונטיים

 תכנון מועדים למפגשי למידה נוספים 



 

 

 תקצירי קורות חיים 

 המשפחה(לפי סדר א"ב של שמות חברי ועדה )

  קווידר-רביעוראב אבד"ר ס

  בארגוני נשים בישראל.גוריון. פעילה פמיניסטית ומתנדבת  באוניברסיטת בן במחלקה לחינוךמרצה בכירה 

השכלה ( במרחב הפרטי )משפחה( ובמרחב הציבורי )Agencyבאפליה ופעלנות יוזמת ) מחקריה עוסקים

נשים  זענות ומגדר בתיאור חוויותיהן שלכמו כן היא חקרה נושאים של ג ותעסוקה( בחברה הפלסטינית.

במחקר על חוויותיהן של סטודנטיות . בימים אלו היא עוסקת יות במוסדות ההשכלה הגבוהה בישראלאבדו

 ממוצא אתיופי במוסדות השכלה גבוהה. 

 זכתה בפרס "אות קטן" מטעם עמותת רוח נשית על שילוב בין פעילות פמיניסטית לעשייה מחקרית. 

 פרופ' חנן אלכסנדר

לחינוך  דקן הפקולטה לחינוך, פרופסור מן המניין בפילוסופיה של החינוך ויו"ר הוועד המנהל של המרכז

כולם באוניברסיטת חיפה. כמו כן הוא מכהן כיום כנשיא הנבחר של האגודה לחקר החינוך  –יהודי 

, עמית בסמינר הבין־לאומי לחקר חינוך דתי וערכים  (Religious Education Association)הדתי

(Religious Education and Values) ועמית באגודה לפילוסופיה של החינוך בארה''ב(Philosophy of 

Education Society) ( עורך לשעבר של כתב העת חינוך דתי .Religious Education ) 

 בעל תואר שני בהערכה חינוכית ותואר שלישי בפילוסופיה של החינוך מאוניברסיטת סטנפורד. 

 תמר אריאבפרופ' 

ולימדה  ישראל ובגרמניהלפני כן לימדה מתמטיקה ב נשיאת המכללה האקדמית בית ברל.פרופ' לחינוך ו

עדה וכיהנה כחברת המועצה להשכלה גבוהה בשתי קדנציות ועמדה בראש הו .בארה"בבבתי ספר יהודיים 

השנים הייתה חברה  במשך במכללות ובאוניברסיטאות. לקביעת המתווים החדשים בהכשרה להוראה

 הכשרת מורים. לכנסים השתתפה בועדות של משרד החינוך ווב

רצף שבין הכשרה, כניסה לעבודה ופיתוח , במיוחד בכניות ובמדיניות מוריםועוסקים בהערכת ת יהמחקר

 , וכן במכללות לחינוך ובדגמי הכשרה מעשית.  מקצועי

כן ו שניהם מאוניברסיטת תל אביב, – תואר ראשון בכלכלה וסטטיסטיקה ותואר שני בתכנון לימודים בעלת

 אה מאוניברסיטת פנסילבניה, פילדלפיה.הורבתכנון לימודים וב תואר שלישי

 יה בניש וייסמןד"ר מ

עוץ והתפתחות האדם בפקולטה לחינוך באוניברסיטת ייעוץ חינוכי בחוג ליימרצה בכירה וראשת התוכנית ל

 Internationalתרבותית )־חברה בוועד המנהל של האגודה הבין לאומית לפסיכולוגיה ביןכמו כן היא חיפה. 

Association for Cross-Cultural Psychology (IACCP) וחברת מערכת בכתב העת האקדמי ) Emerging 

Adulthood. 

מחקריה עוסקים בהתפתחות ערכים והתנהגות חברתית בקרב בני נוער, בהשפעה של תרבות והקשר על 

התפתחותית, פסיכולוגיה בתחומים ביחסי הגומלין בין ערכים לרווחה נפשית כן ערכים וזהות תרבותית ו

  פסיכולוגיה של האישיות ופסיכולוגיה חינוכית.

 (. 2008בעלת תואר שלישי מפסיכולוגיה, האוני' העברית )
  



 

 

 פרופ' זהבית גרוס

פרופסורית בבית הספר לחינוך באונ' בר־אילן וראשת ההתמחות לניהול ופיתוח מערכות חינוך לא פורמליות. 

קתדרת אונסקו לחינוך לערכים, סובלנות ושלום, ראשת מרכז סאל ון גלדר לחקר  כמו כן היא משמשת ראשת

. נוסף על AERAלחינוך דתי באגודה האמריקאית לחקר החינוך  SIG-ספרות השואה והוראתה, וראשת ה

תפקידים אלו היא משמשת עמיתת כבוד מחקר באוניברסיטת סידני, עמיתת מחקר במכון טרומן 

של האגודה העולמית לחקר החינוך המשווה  Publication Committeeויושבת הראש  באוניברסיטה העברית

WCCES . 

גרוס היא מומחית לחקר הוראת השואה בבתי ספר לא יהודים בעולם. מחקריה מתמקדים בהפיכתה של 

הוראת השואה לחלק אינטגרלי מחינוך לשלום, לערכים ולזכויות אדם, חינוך נגד גזענות ושנאת זרים 

 וליצירה של זהות אזרחית גלובאלית.

 . (1999) בר אילן מאונבירסיטתחינוך שלישי בתואר בעלת 

 פרופ' אריאל כנפו־נעם

פרופסור לפסיכולוגיה התפתחותית במחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים. במחקריו הוא 

כל זאת  ונקודת מבט התפתחותית, יתגישות בפסיכולוגיה חברתית ואישיות, לשלב גנטיקה התנהגותית שואף

תחומי המחקר העיקריים שלו  לספק תמונה מקיפה של התפתחות האישיות אצל ילדים ומתבגרים. במטרה

חברתית והתפתחות ערכים, בהשפעות של ־אישיים באמפתיה, התנהגות פרו־הם התפתחות הבדלים בין

  ים על הוריהם.השפעה של ילדכן תורשה, תרבות והורות על התפתחות ילדים ו

בפסיכולוגיה חינוכית פוסט־דוקטורט  וכן( 2002) אוניברסיטה העבריתמה פסיכולוגיהבעל תואר שלישי ב

מרכז מהבגנטיקה התנהגותית פוסט־דוקטורט נוסף ו( 2003)גוריון בנגב  מחלקה לחינוך באוניברסיטת בןמה

 .(2004) לונדון למחקר חברתי, גנטי והתפתחותי במכון לפסיכיאטריה באוניברסיטת

 פרופ' ירון להבי

פרופסור וראש הרשות למחקר והערכה במכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין וכן ראש המרכז הארצי של 

מורי הפיזיקה במכון ויצמן. עוסק בהכשרת מורים ובפיתוח תוכניות לימודים. במסגרת זו שימש מפתח־שותף  

באמצעות צילומי  שורי הנחיה מקצועית בקרב מורים,בתוכנית וידיאו־דידקטיקה, שמטרתה לפתח כי

מחקריו עוסקים בהבנת מושגים מדעיים ובהוראתם, בהוראת פיזיקה, בשילוב בין  שיעורים בכיתתם.

מתמטיקה בהוראת הפיזיקה ובהכשרת מנחי מורים על בסיס התוכנית "וידקטיקה". כמו כן הוא שותף 

 ת הוראה בפיזיקה. בקבוצות מחקר בגרמניה ובארה"ב. בעל תעוד

 פרופ' זמירה מברך

פרופסורית מן המניין באוניברסיטת בר־אילן וראשת היחידה לפיתוח מקצועי של גננות בתחומי מתמטיקה, 

מדעים וטכנולוגיה. לפני כן שימשה נשיאת המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין, ראשת בית הספר 

ילן, מדענית ראשית במשרד רקטור באוניברסיטת בר א לחינוך, דיקנית הפקולטה למדעי החברה וסגנית

 EARLI  (European Researchראשת המכון לאינטגרציה, ראשת קבוצת מחקר בין־לאומית בארגון החינוך,

on Learning and Instruction כמו כן הייתה החוקרת הראשית במחקר .)PISA  בישראל וכיהנה כראשת

  במסגרת מכון מופ"ת.(PDS)  בתי הספר לפיתוח מקצועי של מורים

 .קוגניטיביות בתחום המדעים בכלל, והמתמטיקה בפרט־מחקריה של מברך עוסקים בשיטות הוראה מטא

על  2004בעלת תואר שלישי בתחום הערכה ומדידה בחינוך מאוניברסיטת שיקגו, וכלת פרס לנדאו לשנת 

 תרומתה לחקר החינוך.



 

 

 פרופ' שאול סמילנסקי

לפני כן כיהן כראש החוג לפילוסופיה, וכן בחוג לפילוסופיה באוניברסיטת חיפה.  ופרופסור מן המניין מרצה

הקוד האתי  הוועדה לכתיבת הקוד האתי החדש של צה"ל )"רוח צה"ל(, בראשות הוועדה לכתיבתהיה חבר 

 . אוניברסיטאית בחיפהכלל־העדת המינויים של אוניברסיטת חיפה וחבר ו

 אתיקה נורמטיבית, בעיית חופש הרצון, ומשמעות החיים. קים במחקריו עוס

 .(1990) אוניברסיטת אוקספורדשלישי בפילוסופיה מתואר בעל 

 צור קרליץד"ר 

ארצי לבחינות ולהערכה )מאל"ו(. במסגרת תפקידו אחראי בין השאר האש מדור פרויקטים מיוחדים במרכז ר

משמש פסיכומטריקאי ראשי  . כמו כןעיבוד שפה טבעית בעבריתעל פרויקט ועל יחידת ההערכה של מאל"ו 

מלמד בחוג  כמו כןשל צוות המחקר המטפל בעיבוד, ניתוח ודיווח נתונים ממבחנים וסקרים במערכת החינוך. 

ן־לפסיכולוגיה באוניברסיטה העברית ובמסגרת לימודי התעודה לפסיכומטריקה במאל"ו. פעיל בארגונים בי

  המדידה וההערכה בחינוך, ומכהן כיום כיו"ר האגודה הישראלית לפסיכומטריקה.לאומיים בתחומי 

( במסצ'וסטס ועסק בפיתוח, מחקר והערכה של תוכניות EDCלפני כן שימש חוקר בכיר במרכז פיתוח חינוכי )

לימודים, בחינות והשתלמויות מקצועיות למורים במתמטיקה ובמדעים. כמו כן פיתח וחקר כלים להערכת 

אפיינים של מנהיגות חכמה, יצירתיות וחשיבה פרקטית אצל מועמדים ללימודים אקדמיים במרכז מחקר מ

י מדידה התפתחותיים למסגרות חינוכיות  במרכז מחקר יישומי באוניברסיטת טאפטס, ופיתח כלֵּ

 .באוניברסיטת ברקלי בקליפורניה

ותואר  ,ואר שני בסטטיסטיקה ופסיכולוגיהאביב, ת תואר ראשון בפסיכולוגיה וניהול מאוניברסיטת תלבעל 

 . (2004) שמפיין־שלישי בפסיכולוגיה כמותית מאוניברסיטת אילינוי, אורבנה

 שפרה שגיאפרופ' 

  אמריטה לפסיכולוגיה במחלקה לחינוך באוניברסיטת בן גוריון בנגב. יתפרופסור

ועדה להגברת הנגישות לאקדמיה ועומדת בראש ה וחינוך. הוראה הרוח והחברה, מדעי בתחומי חברת מל"ג

חינוך לשלום העוסקים ב םמיזמינוסף על כך היא מעורבת בהישראלית של הקהילה הבדואית בישראל. 

 .עומדת בראש מרכז מרטין ספרינגר לחקר סכסוכיםו ,והגברת הסובלנות בין קבוצות בקונפליקט

 במסגרת זו .גוריון-באוני' בן ה לחינוךהמחלק כנית לפסיכולוגיה חינוכית וראשתושימשה ראשת הת לפני כן

, ועמדה בעלות נגישות נמוכה לאקדמיה חודיות ללימודי פסיכולוגיה חינוכית לקהילותיכניות יופיתחה ת

לאוכלוסיות , והתאימה את התוכנית ישוב סכסוכיםליתחומית לניהול ון־בי כניתוהקימה ת 2007-ב .בראשה

  מגוונות.

כמו  ילדים ובני נוער. של חוסןומקורות ה (בריאות כתפישה הוליסטית) הסלוטוגניותבחקר מחקריה עוסקים 

 . במצבי קונפליקטה"אחר" חינוך לשלום, פיתוח סובלנות והכרת ב כן עוסקים מחקריה
 

 

 

 

 

  



 

 

 ה(לפי סדר א"ב של שמות המשפח)דוברים 

 ניסן-שרי אלפי

דוקטורנטית לסוציולוגיה באוניברסיטת בר אילן. מחקרה עוסק בהטמעת ערכים ושיח בחינוך הבית ספרי 

בישראל. כמו כן היא מתרגלת בקורסי שיטות מחקר כמותיות ובקורסי סטטיסטיקה לתואר ראשון ולתואר 

קרן למצוינות אקדמית שני בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובייעוץ ארגוני באוניברסיטת בר אילן. זוכת מלגת ה

 במחקר של המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה. כמו כן סופרת ויוצרת הכותבת בימים אלו את ספרה השני. 

 (. 2019בוגרת תואר שני בסוציולוגיה עם התמחות בפסיכולוגיה חברתית )

 ד"ר איתי אשר

בני ראשה ועמית הוראה בעבר היה ראש תחום מחקר ופיתוח במכון א המדען הראשי במשרד החינוך.

דוקטורט בהוראת המדעים באוניברסיטת בן ־באוניברסיטה העברית ובאוניברסיטת בר אילן. במסגרת הפוסט

העוסק בלמידת חקר  CoReflect גוריון בנגב ניהל ד"ר אשר את הצוות הישראלי בפרויקט המחקר האירופי

. תחומי העניין של ד"ר אשר הם קידום חשיבה כמותית בביולוגיה, במיוחד אוריינות מדעיות־של סוגיות סוציו

 גרפית, וקידום שיתוף הפעולה בין מורים לגורמי הערכה ומחקר. 

 .בעל תואר שלישי מהאוניברסיטה העברית בירושלים, בתחום החישוב והעיבוד של מידע במוח

 חגית גליקמן

האגף למחקר  ניהלה את 2013-2006 רכה בחינוך )ראמ"ה(. בשניםדה והעמנכ"לית הרשות הארצית למדי

משמשת כמנהלת הרשות. בתפקידה חגית עוסקת במגוון רחב של מחקרים  2013 ופיתוח בראמ"ה ומשנת

בתחום החינוך; בכלל זה, מבחנים וסקרים רחבי היקף, מחקרי רוחב ואורך בנושאים השונים, הערכת 

 ופיתוח מתודולוגיות סטטיסטיות ופסיכומטריות. אפקטיביות של תכניות חינוכיות

 (2000בעלת תואר שלישי בסטטיסטיקה מהאוניברסיטה העברית בירושלים )משנת 

 ד"ר תמי חלמיש אייזנמן

כניות הקרן ותמי נמנתה עם מייסדי קרן טראמפ והובילה את ת .2017זמה החל מחודש ספטמבר ומנהלת הי

בתפקיד זה תרמה במידה ניכרת למהפכת ההוראה הקלינית בתחומי המתמטיקה  ,2011-ב למן היווסדה

בעבר לימדה מתמטיקה בבתי ספר תיכון שונים והוראת המתמטיקה במכללות להכשרת מורים  והמדעים.

 ובבית הספר לחינוך של האוניברסיטה העברית.

( 1999( ותואר שני בחינוך מתמטי )1997ה )(, תעודת הורא1996בעלת תואר ראשון במתמטיקה ובפילוסופיה )

כולם מהאוניברסיטה העברית בירושלים. כמו כן בעלת תואר שלישי בהוראת המתמטיקה ממכון ויצמן  –

(, ואחריו השלימה מחקר בתר־דוקטורט בבית הספר לחינוך באוניברסיטה העברית בירושלים 2007למדע )

 מעשה ההוראה והלמידה.(. מחקריה מתמקדים בהקשר התרבותי של 2009)

 ד"ר נירית טופול 

ישומי בחינוך של האקדמיה הלאומית למדעים. במסגרת תפקידה מרכז לידע יזמה ומרכזת אקדמית בי

 האקדמית במכללה לימדה קודם לכן'. קווים מנחים למדידה והערכה –חינוך לערכים מרכזת את 'הוועדה ל

, בנשים בסחר למאבק הפרלמנטרית הוועדה יועצת שהשימ, הקמתו למן ותקשורת לפוליטיקה בחוג הדסה

 תרבות, שפה: "העברית בכרך משנה ושימשה עורכת" ומחר היום תחבורה" בעמותת המחקר ריכזה את

 .בוטינסקי'ז כתבי של וחינוך"



 

 

 במדע שלישי ותואר העברית, מהאוניברסיטה המדינה במדע ( בהצטיינות2005) ושני ראשון תואר בעלת

 וערכים לאומית זהות בגיבוש התמקד מחקרה(. 2009) בר אילן מאוניברסיטת הנשיא מלגאי בתוכנית המדינה

 .  בישראל הפוליטית במערכת

 גל פישר

אבני ראשה, המכון הישראלי מכון יד הנדיב. בעבר ניהל את תחום המחקר והפיתוח בבמנהל תחום חינוך 

כמו כן עסק ספרית, וקודם לכן הקים את יחידת הפיתוח והיזּמות החינוכית במכון ברנקו וייס.  למנהיגות בית

 בהנחיית מורים ומנהלים בנושא הובלת תהליכי שיפור בבתי ספר. 

ומוסמך לימודי תרבות ופרשנות במסגרת המסלול הישיר  ,בוגר בית הספר למנהיגות חינוכית במכון מנדל

 .אוניברסיטת בר אילןללימודי התואר השלישי ב

 רות קנולר לוי

מרכזי הדרכה  18כניות, הכשרה והשתלמויות במינהל חברה ונוער. אחראית על ומנהלת אגף תכנים, ת

מרכזי למידה לפיתוח הון אנושי, פיתוח ידע ותכנים וליווי ותכנון אסטרטגי במטה ובמחוזות של  המשמשים

 אנושי הון פורמלי ולפיתוח הבלתי החינוך תורת וניסוח המידע לאיגום פועלת אלו בימים מינהל חברה ונוער.

ממונה ארצית פיתוח בתפקידיה הקודמים שימשה . לחינוך הזכות את לממש נוער בני של הזכות לקידום

מנהלת בית הספר הארצי לעובדי חינוך ונוער , וכן שימשה ככניות, מינהל חברה ונוערומקצועי, אגף תכנים, ת

 בסמינר שיין. 

למנכ"לית משרד החינוך בשנת  בנושא זה רכזת הוועדה לתרבות הפנאי שגיבשה את המלצות כמו כן שימשה

נוסף . ומרכז מורים הייתה חברה בוועדה לחינוך ערכי. הייתה שותפה בהקמת מרכז למנהיגות נוער וכן 2012

עסקה בפיתוח וגם  ,בבישימשה קנולר לוי דוברת ומנהלת יחסי הציבור במוזיאון ארץ ישראל בתל א על כך

 תוכני הדרכה והנחייתם בתערוכות המוזיאון. 

, ובעלת תעודת הוראה. כמו כן בעלת תואר ראשון ושני בהיסטוריה של עם ישראל מאוניברסיטת תל אביב

 .בוגרת מכון מנדל למנהיגות חינוכית היא

 דוד רטנרד"ר 

, הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך. במהלך שנותיו מנהל תחום )מחקר יישומי בחינוך( בראמ"ה

בראמ"ה פיתח כלים למדידה רחבת היקף של היבטים באקלים בית ספרי, פדגוגיה בכיתות ומחוצה להן ועוד. 

כמו כן הוביל מחקרי הערכה של תוכניות מערכתיות שעסקו בקידום סוגיות אלו. נוסף על תפקידו בראמ"ה, 

של אתיופיה בת זמננו ושל הקהילה יוצאת אתיופיה בישראל. בעל תואר שלישי  ד"ר רטנר חוקר נושאים

 .בסוציולוגיה מאוניברסיטת בן־גוריון

 מירי שליסלד"ר 

יושבת ראש המזכירות הפדגוגית במשרד החינוך. בעבר הקימה וניהלה את התיכון הדתי לבנות "אור תורה" 

ניהלה את תחום החינוך ביד הנדיב,  ,שה לבנות במגדל עוזבירושלים ולימדה בו. נוסף על כך היא לימדה במדר

רשת לחינוך  –שימשה בתפקיד מפמ"רית תנ"ך בחינוך הדתי ובתפקיד סמנכ"לית פדגוגית בעמותת "דעת 

מכון מנדל למנהיגות חינוכית" וניהלה את תוכנית ההוראה "ולהכשרה מקצועית". ד"ר שליסל היא בוגרת 

ון שבות. בעלת תואר שלישי בספרות עברית מהאוניברסיטה העברית לנשים מטעם מכללת הרצוג אל

 2017בירושלים, 
 

 


