
 

 

 

 

 

 

 

 האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

בחינוך ולמחקרמרכז לידע  – זמהוהי  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ועדת המומחים לנושא:

קווים מנחים למדידה והערכה –חינוך לערכים   

 

 

 

 

 

 

 חומרי רקע למפגש

 

 

זת הפעילות:  ד"ר נירית טופולמַרכֵּ  

 

 

 

 

 

 31.12.2019 ,שלישי  יום

  ירושליםהאקדמיה הלאומית למדעים, 



 

 

 

 :505חדר  5קומה  בבית מאירסדורף 31.12.19-י הלישמפגש שיתקיים ביום ש

 חנן אלכסנדרפרופ' / שאלות אפשריות לדיוני הוועדה 

 

  :ת הערכים המרכזיים של מערכת החינוך הישראליתאמגדיר  2חוק חינוך ממלכתי, סעיף 

"להנחיל את העקרונות שבהכרזה על הקמת מדינת ישראל ואת ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית 

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

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

 

 :בהמשך להגדרות אלו, ניתן לשאול את השאלות הבאות )שהוועדה יכולה לשקול אם להתמודד אתן(

 התיאוריות לגבי מה זה אומר להכיר/לדעת ערכים? לאמץ/לקבל ערכים? או  מה הם ערכים? מה הן

להטמיע/ליישם ערכים? התייחסות לנושא מדיסציפלינות כגון פילוסופיה, פסיכולוגיה, פוליטיקה, 

 סוציולוגיה, כלכלה ועוד. 

  ?לגבי הפרשנויות המובילות  מה הן מה המונח "יהודי" אומר בהקשר של מדינה יהודית ודמוקרטית

המשמעות של מדינה שהיא יהודית? אילו סוגים של ערכים יכולים להיות מקושרים לכל אחד מההסברים 

 הללו? אילו ערכים כדאי להטמיע במערכת החינוך בהקשר של מדינה יהודית? 

  ?לגבי ובילות יות המוהפרשנמה הן מה המונח "דמוקרטי" אומר בהקשר של מדינה יהודית ודמוקרטית

המשמעות של מדינה שהיא דמוקרטית? ואלו ערכים יכולים להיות מקושרים לכל אחד מההסברים 

 הללו? אילו ערכים כדאי להטמיע במערכת החינוך בהקשר של מדינה דמוקרטית? 

  מה המחויבות של מערכת החינוך ביחס לערכים של קבוצות לא יהודיות בישראל? האם ישנם ערכים

 " שיכולים להיות מוטמעים בכל בתי הספר בישראל ללא קשר למוצא/דת? "ישראליים

  מה המשמעות של להקנות ערכים? האם המשמעות של חוק חינוך ממלכתי בהקשר של הקניית ערכים

יכולה להוביל לאינדוקטרינציה בעייתית? מה הם ההסברים הרווחים לגבי מהי אינדוקטרינציה שיכולים 

 לסייע לנו בדיון זה? 

  אלו תורות חינוכיות ותוכניות חינוכיות קיימות בישראל וברחבי העולם בנושא של הקניית ערכים? כיצד

 מכשירים מחנכים להעביר את התוכניות והתורות הללו בישראל וברחבי העולם?

  אילו מתודולוגיות מחקריות קיימות על מנת להעריך את הפדגוגיות והתוכניות הללו? אילו בדיקות

לגבי הצלחה, השפעה, תועלת או איכות שלהן? האם יש להעריך את התלמידים או את הצוות  קיימות

  בנוסף לתוכניות ולפדגוגיות?

 

 תכני העבודה  –ראשון חלק  10:30-9:00

 נרצה לבחון?  וערכים , תוכניות, פדגוגיות, מתודולוגיותדיון בנושא אילו תכנים

 הפסקה קלה 10:45-10:30

 תהליך העבודה   –חלק שני  12:15-10:45

קר, סיורים, , סקירות מח)חלוקת אחריות( דיון בנושא רעיונות למפגשי המשך

 מומחים מהארץ ומחו"ל.ריטריט, כנסים וימי עיון, 

 ארוחת צהרים  12:45-12:15

 התפיסה המערכתית  לחינוך ערכיהצגת  ,סימא גוטמןגב'  –דוגמה ממשרד החינוך  14:00-12:45

 . לקידום זהות יהודית, ציונית, ישראלית והומניסטית


