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 רקע
 :  בין השאר נאמר בה כך. במסגרת החלטת ממשלה 2005הוקמה בשנת  ראמה•

  [של]בדיקה הערכה תקופתית שוטפת של מערכת החינוך לשם קיום [  ייעודה העיקרי הוא"]•
"  השוניםהחינוכיים ידי משרד החינוך בתחומים -עלנקבעים מידת העמידה בסטנדרטים אשר 

 (2314ממשלה החלטת )

 :  עיקרייםעולמות תוכן במדידה של שלושה  ה"ראמבמשך השנים התקבע העיסוק של •

 י התלמידים"רכישת מיומנויות חשובות ע, סכולסטיים/הישגים לימודיים1.

 הלימודיים ובקידום רכישת המיומנויותתומכים בהישגים תהליכים 2.

 ('יחסים מכבדים ומעצימים בין באי בית הספר וכד; מוגנות והיעדר אלימות)אקלים חינוכי מיטבי 3.

 (.  או זהות/ו)דרישה למדוד גם ערכים /ציפייה/פעם בפעם עולה גם בקשה•

מתוך תפיסה שבית הספר הוא איננו רק מוסד שבו ורכשים ידע ומיומנויות אלא גם בית , זאת•
 ב"מידות טובות וכיו, מוסד שבו מוקנים ערכים –חינוך 

 



 הגדרה -חינוך לערכים 
 

• Values education is a process of teaching and learning about the ideals that a society deems 
important. While this learning can take a number of forms, the underlying aim is for students 
not only to understand the values, but also to reflect them in their attitudes and behaviour, 
and contribute to society through good citizenship and ethical practice. 

         (DeNobile and Hogan, 2014) 

 



 רקע
בקרב התלמידים היא סוגיה שאכן חוזרת ( virtues, values)קידום ערכים •

 במסמכים מרכזיים שונים, בהקשרים שונים

 (  2000, 2תיקון סעיף )ממלכתי חוק חינוך •

 דמות הבוגר של המשרד•

 :  דוגמאות. או עיסוק בנושא/או זהות ו/שונות המבקשות לקדם סט של ערכים ו תוכניות•

 הליבה להכרת הארץ ואהבת המולדת   תוכנית•

 ישראלית-תרבות יהודית•

 "התפיסה המערכתית לחינוך ערכי"•

 ?אם כן, מדוע הקושי•



 דילמות וקשיים במדידה מערכתית רחבה של ערכים וזהות
?  הספרבית ? מי אמור להיות המקור המרכזי לערכים של התלמיד ולעיצוב זהותו/מה•

 ?הפרט עצמו? הקהילה? או אולי המשפחה? מערכת החינוך

האם בכלל אמור להיות מישהו שאמון על בדיקת המידה שבה הפרט : כפועל יוצא•
 ?  המדינה? (Moral Community)הקהילה ? הפרט עצמו? זהות/רוכש את הערכים

 ?"בדיקת נאמנות"מדידה לגיטימית לבין היכן עובר הגבול בין : בהמשך לכך•

 מערכתיתאך ללא תפיסה , שונות של קידום ערכים וזהות תוכניות•



 דילמות וקשיים במדידה מערכתית רחבה של ערכים וזהות
 מדידת תהליכים למדידת תוצרים סופייםבין •

 י מדדים  "עפובניהול !( ליניאריים)שעושה שימוש נרחב במדדים ערכים במערכת מדידת •

 ערכיםשל !( מלמעלה)מתוחמת ומוגדרת לתפיסה פלורליסטית בין תפיסה •

 ערכי קונסנזוסמדידת ערכים בחברה ובמערכת נטולות •

 :  מתודולוגיותסוגיות •

 ?התנהגויות? עמדות? מדידת תפיסות•

 ?ידע? דיווח עצמי לעומת ניתוח דילמות•

 ? מהו התוקף? מעין זו" מדידת ערכים"מהי המהימנות של •

 

 



 מדידת היבטים ערכיים עד כה – ה"ראמ
 :באחת משתי תצורות. מדידה רוחבית כלל מערכתית של ערכים•

 :דוגמאות(. ובקונסנזוס) ה"ראמהרחבה של מדידת תחומי תוכן הנמצאים בליבת העשייה של •

 סובלנות כלפי האחר והשונה< -מוגנות והיעדר אלימות •

 מדידת שיתוף פעולה בין תלמידים בתהליכי למידה< - 21-כישורים ומיומנויות של בוגר המערכת במאה ה•

 שנועדו לקדם שיח ועשייה ערכיים ספרייםמדידת תהליכים בית •

 ממוקדות תוכניותשל ( מחקר מלווה)מדידה •

 התכנית המערכתית לערכים  •

 הליבה להכרת הארץ ואהבת המולדת   תוכנית•

 מסעות בני נוער לפולין•

 ב"בקשה למדידה ישירה של ערכים במסגרת שאלון האקלים והסביבה הפדגוגית במיצ•



 ?בסוגיה זו ה"ולראממה יכול לסייע למערכת החינוך 
 ולא לברוח מוקדם מדי לסוגיית המדידה –ערכים  –לעסוק גם בסוגיית הליבה •

 'הגדרות שונות ומתחרות וכו? בספרות" חינוך לערכים"ו" ערכים"כיצד מוגדרים : כללי•

 ערכי/אידיאולוגי קונסנזוסהיעדר ; אידיאולוגיות/תתי תרבויות פוליטיות: ההקשר הישראלי הרחב•

שכבר  ממערכות מדידה , לא להסתנוור מהפתרונות –במידה ועושים סקירה בינלאומית •
; אלא לבחון גם את הדיונים והמחלוקות סביב גיבוש מערכות ערכים ומדידתן, קיימות

 לבחון הבדלים בין מדינות בעלות מסורת דמוקרטית למדינות שאינן כאלו

 להתייחס לסוגיה של דיון ציבורי והשלכותיו האפשריות•



 ?בסוגיה זו ה"ולראממה יכול לסייע למערכת החינוך 
 :דילמות מרכזיים/להסביר ולהמחיש קשיים•

"  למעלה"לעומת הגדרת ערכים ומדידה שמגיעה מ' זרמים חינוכיים וכו, מדידה שמגיעה מתוך קהילות•
 (?אינדוקטרינציה)=

 "תוצאות"לעומת מדידה ישירה של ה( זהותי והנחייתו-עידוד שיח ערכי)מדידה של תהליך •

 "'וגו... כל המרבה"הבעיה עם התפיסה הליניארית של •

 סוגיות וקשיים מתודולוגיים במדידת ערכים•

לנוכח המורכבות  ( וזהותיים)מומלץ למדידה של היבטים ערכיים /להציע מודל אפשרי...•
 הרבה


