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ר יעל ברנהולץ"ד

בהערכה במהלך השניםתכניות 

סקרים ומחקר, מחקרי פעולה

נציגות מועצות תלמידים ונוער, צים"מש, ים"מדצ: מנהיגותתכניות ❖
(1998-2000ברוקדיילעם )

(פנימי. )משוב על סמינרים להכשרת מנהיגות צעירה❖

ברוקדיילעם מכון )להשלמת השכלה לה"היתכנית +מאפייני אוכלוסיה-קידום נוער❖
(1998 ,2002  )

מעקב אחר התנהגויות סיכון ובילוי שעות פנאי מעבר לשעות הלימודים בבית ❖
פנימי ועם  , 2004-2008שאלון וניטור במהלך במסגרות בקהילה בניית , הספר

במשרד החינוך ואחריםעשייה שותפי 

2008-2009התחלה ה"ראמעם , תכנית ליבה לשעות חינוךדפוסי הטמעת ❖

באמצעות , על בית הספר ומעבר, השפעת המסע על תלמידים-המסע לפולין❖
2011,ה"ראמ

2012-2013ראמה, תעודת בגרות חברתית❖

בר אילן ביוזמת משרד החינוך-דפוסי בילוי פנאי של נוער❖
-------

.  כלי מחקר ומשוב אודות החינוך החברתי בבית הספרפיתוח 

פיתוח סטנדרטים של תרבות ואקלים בית הספר

מעקב אחר פיילוט-פנאי והתנהגויות סיכון



פרק ה

הערכת החינוך  

קהילתי  -ערכי-החברתי

בבית הספר

משרד החינוך



התרבות הארגונית של בית  

הספר מקדמת חינוך ערכי

למידה חברתית בתחום חינוך  

חברתי ובתחומי הדעת  

תפישה המשלבת חינוך ערכי בכל 

תחומי בית הספר 

פיתוח מקצועי למורים ליישום חינוך 

ערכי בעבודתם  

חינוך לערכי יסוד של מדינת ישראל

-תכנית למידה חברתית ערכית רב

מקנה ידע ומזמנת  , שנתית 

בליבת הלימודים הבית  .  התנסויות

ספרית ובליבה לשעות חינוך

ערכיות-טיפוח מיומנויות חברתיות

הערכת הלמידה החברתית  

מדדי על ומדדי משנה להערכת חינוך ערכי בבית הספר

מסע בשביל הערכים
מדדי משנה



יישום ערך כבוד האדם בשיח  

בין באי בית הספר

קיום יחסי גומלין עם ההורים  

וקשר עם הקהילה  

מעורבות הורים בקביעת חזון  

בהחלטות ובביצוען, הס"בי

קשרים ושותפויות עם 

גורמים בקהילה הרחבה  

איכות הקשרים והיחסים בין  

הצוות לבין התלמידים

איכות הקשרים בין תלמידים  

לבין עצמם    

(2)מדדי על ומדדי משנה להערכת חינוך ערכי בבית הספר   

התייחסות מגדרית מכבדת

התייחסות מכבדת ומספקת 

לצרכים לימודיים וחברתיים לכל  

התלמידים על מגוון השונות 

שביניהם

מדדי משנה



הערכת הטמעת התפישה המערכתית בחינוך 

ערכי

ה"ראמ-ביצוע 

חברה ונוערמינהל-יוזמה 

2015-2016

משרד החינוך



תעודת בגרות חברתית

מסלול של מצוינות חברתית 

משרד החינוך



תעודת בגרות חברתית

:מה"באמצעות ראמעצבתמחקר הערכה 

איפיון יישום התוכנית•

,  רכזים, מנהלים-תפישות ועמדות כלפי התוכנית•

.תלמידים, מורים

בעלי תפקידים הפועלים בשטח•

ה"באתר ראמ-ממצאים



מחקר פנאי

ל"אריק כהן ז' פרופ

שלמה רומי' פרופ

אילן-אוניברסיטת בר

בהזמנת המדען הראשי של משרד החינוך



אתגרים מחקריים בשדה החינוך 

במסגרות הפורמאליות והלא פורמאליות

מחנכת כיתת אם ושעות החינוך מנקודת מבט של מחנכים ותלמידיםעבודת

:מחקרי אורך•

השפעת התנדבות מתמשכת על בוגרי המערכת-

תמורות בדפוסי בילוי שעות פנאי  -

השפעת השתתפות בתכניות מנהיגות נוער-

השפעת חוק הנוער על תפישת מדיניות נוער ברשויות המקומיות-

  ............

קשרים בין המרחב הקהילתי והמגזר השלישי במדיניות הנוער המקומית

....ועוד



תודה שהייתם איתנו

משרד החינוך

ר יעל ברנהולץ"ד

שרה רוטקופ הרמתי  :ייעוץ בעיצוב מצגת


