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   :שותפים
, מינהל חברה ונוער, מזכירות פדגוגית, חינוך מיוחד, י"שפ, על יסודי, אגפי הגיל יסודי -פדגוגי  מינהל

 נציגי מנהלי בתי ספר, מחוזות, המגזר הערבי, מינהל עובדי הוראה, מינהל החינוך הדתי



 משרד החינוך

 .  כל מורה הוא איש חינוך1.

 .האחריות לחינוך הערכי מוטלת על כל בעלי התפקידים במערכת החינוך2.

 .שיח ערכי תורם לגיבוש זהותם של באי בית הספר3.

ואינו  , החינוך הערכי הוא חלק אינטגרלי מהתפיסה של בית הספר ומהעשייה היומיומית בו4.

 .ייחודיות, האני המאמין, נגזרת של התמונה החינוכית -עומד בפני עצמו 

 .משמעותי ורלוונטי, מעניין, העיסוק בערכים הוא מאתגר5.

בתי הספר אוטונומיים בבחירת הדגשים הערכיים הרלוונטיים עבורם במסגרת ערכי היסוד  6.

 .של התפיסה

 הנחות היסוד של התפיסה 



 
 
 
 

 התפיסה המערכתית לחינוך ערכי 
 

ן הידע הרחב   בי צירת קשר   י
ק שנרכש בתחומי הדעת    והמעמי

ך לערכים ו נ חי ן  דות  , לבי ולמי  למוסר 
 טובות

 
 

התפיסה  
המערכתית לחינוך  

 ערכי

 למידה ממוקדת ערכים 
 בתחומי הדעת ובחינוך החברתי

 

 -התפתחות אישית 
 שיח ערכי רפלקטיבי

 התנסות מעשית
 במעורבות חברתית

 בבית הספר ובקהילה 

 מעורבות ערך
 רלוונטיות



 קידום מיומנויות חשיבה ומיומנות רגשיות וחברתיות: 2יעד 

ערך  , רלוונטיות, אסטרטגיות למידה)עליה בתשתיות למידה משמעותית : תוצאות

 (הוראה דיפרנציאלית, פרקטיקות, מסוגלות, ללומד

 

 ציוניים וחברתיים תוך טיפוח זהות  , דמוקרטיים, חינוך לערכים יהודיים : 5יעד

וערכי מורשת ייחודיים בתוך מרחב חיים משותף בחברה הישראלית חינוך  

ציוניים וחברתיים תוך טיפוח זהות וערכי מורשת  , דמוקרטיים, לערכים יהודיים

 ייחודיים בתוך מרחב חיים משותף בחברה הישראלית  

סובלנות ושילוב, עליה במאמצי בית הספר לקידום חינוך לערכים: תוצאות  ,

 שירות צבאי ולאומי

 

קידום למידה משמעותית  : 2,5יעדי משרד 

 מיומנויות וערכים, ידע: ואיכותית



  הרחבת הפיתוח המקצועי של מורים להוראה משולבת ערכים בתחומי
 ר"עמהדעת השונים כולל הכשרתם להוראה בהתאם לשאלות 

 

בהערכה  ,  הבניית חיבורים  בין המעורבות החברתית  לתחומי הדעת
 .חלופית

 

האישית והמקצועית של אנשי , פיתוח מקצועי ועידוד הזהות הערכית
 חינוך ותלמידים

 

עידוד יוזמות ייחודיות של בתי הספר שבתפיסה. 
 

 

 

 

 

 

היעדים המרכזיים להטמעת   

 ט"התפיסה בשנת תשע



 כישורי חיים, ערכים, הוראה המשלבות ידע פרקטיקותפיתוח  ,

 .תפיסות חברתיות ולמידה אישית ותוך אישית

 

העמקת שילוב התפיסה בתהליכי הכשרת מורים במכללות 

 

  בניית מחוון פדגוגי להערכת התפיסה המערכתית לחינוך ערכי

 (מעקב ובקרה, מדדי הצלחה, הגדרת מרכיבי החינוך הערכי)

היעדים המרכזיים להטמעת  

 המשך -ט "התפיסה לשנת תשע



 ערכי יסוד

7 

ערכים  )ישראלית -זהות יהודית -ערכי המורשת והתרבות היהודית והציונית 1.

 (.  תרבותיים–פרטיקולריים 

 (. ערכים אזרחיים)מחויבות למדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית 2.

 (.ערכים הומניסטים)אהבת האדם וזכויות האדם , כבוד האדם3.

 (ערכים חברתיים)סולידריות ומעורבות חברתית ואזרחית , צדק חברתי4.

  -אישיים)החקר והסקרנות ופיתוח מלוא יכולתו של התלמיד , אהבת הדעת5.

 (.מימוש עצמי



בתי הספר המשלבים ערכים בתחומי הדעת   265

 ספרי-ובאורח החיים הבית

 מתוכם קיבלו תעודות הוקרה 216

 :מחוז צפון

 ס על יסודיים"בתי 20

 ס בחברה הערבית"בתי 19

 :מחוז מרכז

 ס על יסודיים"בתי 11

 ס יסודיים"בתי 6

: י"ומנחמחוז ירושלים 

 ס על יסודי"בתי 26

 ס יסודיים"בתי 33 

 :חינוך התיישבותי

 ס על יסודיים"בתי 13

 :מחוז חיפה

 ס על יסודיים"בתי 14

 ס יסודיים"בתי 26

 :מחוז תל אביב

 ס על יסודיים"בתי 17

 ס יסודיים  "בתי 33

 :מחוז דרום

 ס על יסודיים"בתי 35

 בתי ספר יסודיים 12

 ערכים מוביליםנבחרו 

 חברתית  , על פי תכנית עבודה פדגוגיתפועלים

 וייעוצית משותפת בראי הערכים

 בבית הספר ובקהילהמיישמים 

 ט-ח"תמונת מצב הטמעה בבתי הספר תשע

https://www.google.co.il/maps/@32.4512994,35.7895166,8z/data=!3m1!4b1!4m2!6m1!1szKbODRgq3kJY.khaQecvehUiE?hl=iw


שילוב ערכים בהוראת תחומי  

 הדעת  

שילוב בתוכניות  

הלימודים  

החדשות ובתיק  

 למורה

שילוב בין סוגיות  

ערכיות וכישורי  

חיים בתחומי  

 הדעת

שילוב בין  

חלופות בהערכה  

למעורבות  

 חברתית

 שילוב דיון ערכי 

בחלופות  

 בהערכה

 שילוב ערכים בהוראה בכתה   

 ובהיבחנות בתחומי הדעת



 שילוב ערכים בתחומי הדעת

54% 
מתחומי הדעת מיפו את  

הערכים הנמצאים התכניות  

פיתחו והפיצו  , הלימודים

 מערכי שיעור מקדמים ערכים

90%  
,  ערך) ר"עממתחומי הדעת משלבים שאלות 

מקדמות חשיבה ערכית  , (מעורבות ורלוונטיות

 והבעת עמדה מנומקת בבחינות הבגרות

60% 
מתחומי הדעת פיתחו חלופות  

הערכה המקדמות שיח ערכי  

 מציון הבגרות 30%במסגרת 



 

מבחינות הבגרות בתחומי הדעת  30%, שילוב הממד הערכי בחלופות בהערכה. 

 

נבנו מחוונים אשר מדגישים את הממד הערכי בחלופת הערכה. 

 

ר "המחוונים פורסמו באתרי המפמ. 

 

 למצגת ובה דוגמאות למחווניםראה קישור 

 בהערכה ושילוב הממד הערכי   חלופות

 

https://docs.google.com/presentation/d/1f1uQb77DpTWYUEYmSFy3l2rch7kg9d8Bvt74E2xtB9E/edit?usp=sharing


 :  מטרות

להביא את המורים לראיית הפוטנציאל ללמידה משמעותית שקיים בחיבור שבין חלופות ההערכה  1.

 .לבין המעורבות החברתית

 .  לסייע לתלמידים להבין את הרלוונטיות של עולם התוכן הלימודי למציאות החיים2.

 לעורר בתלמידים מוטיבציה למעורבות אזרחית וחברתית  3.

,  לסייע לתלמידים בהתפתחותם האישית ובבניית זהותם על מנת לקדם את תחושת ערך העצמי4.

 .לחברה ולמדינה, השייכות ומחויבות לקהילה

 .ראה קישור  -למגוון הצעות ליישום המעורבות החברתית בתחומי הדעת5.

 

 

 

בין המעורבות החברתית להערכה   שילוב

 החלופית בתחומי הדעת

https://docs.google.com/document/d/1QbQ15apYBCi1m_pIAmYylwBakQNkoBuR84nN8-p5ITA/edit?usp=sharing


ת את תחום הדעת בהערכה החלופית תלווה את התלמידים  /המורה המלמד1.

 .  במעורבות החברתית

יש  להקצות שעה שבועית פרטנית אחת  . הקצאת שעות פרטניות ליישום התכנית2.

 .לשלוש קבוצות תלמידים

המורה ייפגש עם קבוצת תלמידים כל שלושה שבועות וילווה אותם ביומן רפלקטיבי  3.

 .באמצעות בלוג שיתופי

הציון הבית ספרי על החלופה יתבסס על המחוונים להערכה בתחומי הדעת המצויים  4.

ר וההערכה על המעורבות החברתית תתבסס על המחוון שפורסם באתר  "באתרי מפמ

 .ברה  ונוערח מינהל

 :עקרונות הפעלה

 



  התוכן הנלמד מזמן דיון בערכים וכישורי חיים 

  המורה תקיים דיון בסוגיות אלו כבסיס לתובנות של התלמידים על עצמם ועל

 חייהם

 הלימודים   תוכניתגישה חינוכית זו תסייע ללמידה מעמיקה ומשמעותית של 

שילוב ערכים וsel –   בדגש על כישורי חיים תחזק את הערכים ואת כישורי

 התלמידים להתמודדות במגוון מצבי חיים

 

 בדגש על כישורי חיים   SEL-שילוב ערכים ו

 בתחומי הדעת



כישורי חיים מכינה את התלמידים להתמודדות עם מצבי חיים שגרתיים   תוכנית

 .  ומצבי לחץ וסיכון

  שילוב נכון של ערכים וכישורי חיים בהוראת תחומי הדעת תהווה מנוף חינוכי

הערכים והמיומנויות הלימודיות והרגשיות של  , ותבסס את ההפנמה של הידע

 התלמידים  

על מה אנחנו מדברות  ? 

 ,  עבודת צוות, אמפתיה, הקשבה, מודעות עצמית רגשית: למשל 

 עמידה בלחצים, בקשת עזרה , רגשי וויסות וביטוי   

 

 מעט על כישורי חיים



בתפיסה   פ"המזהי וצוות המדריכות של "הקמת צוות עבודה משותף של שפ

 המערכתית לחינוך ערכי  

   :הצוות הכין 

 רציונאלמסמך   

 (המפמריםאושרו על ידי )יחידות הוראה לדוגמא  

3 מחוונים פדגוגיים להכנת יחידות הוראה בשלושה דגמים 

 

 צעדים ליישום החיבור בין המנהלים עד כה



 נצרת

 :השתלמויות ארציות 5
 1 -' אנשי חינוך שלב א•
 1 –' אנשי חינוך שלב ב•
 1 –קורס הכשרת מנחים •
 1 -פורום מדריכות ארצי •

 
 משתלמים 130-כ
 

פתח  
 תקווה

 : ורשותיותהשתלמויות מחוזיות 9
 2 -מחוז צפון •
 3 –מחוז ירושלים •
 1 –מחוז מרכז •
 1 –מחוז חיפה •
 2 –חברה ערבית •

 
 

 משתלמים 210 -כ

 :השתלמויות בית ספריות  6 
 2 –מחוז ירושלים •
 1 –מחוז חיפה •
 1 –חברה ערבית •
 2 –חמד •
 1- התישבותי•

 משתלמים 140 -כ

 :תחומי הדעת

 השתלמות במדעי החברה

 מפגשים בפסגות במסגרת השתלמויות בתחומי הדעת 50

דרך  , בתי ספר בארץ בהיבט דיסציפלינרי 25ליווי 

 מדריכות מוסדיות לתחומי הדעת

 :בנוסף

יחידות תוכן של התפיסה   2בכל המחוזות משלבים כ 

מסגרות  , חדרי מורים, חינוך חברתי: בהכשרות השונות

    פ"בחב

 ט"תשע –הכשרות והשתלמויות 

https://www.google.co.il/maps/@32.4512994,35.7895166,8z/data=!3m1!4b1!4m2!6m1!1szKbODRgq3kJY.khaQecvehUiE?hl=iw


 ערוצי פעולה נוספים 

 הכשרה להוראה 
מוסדות אקדמיים להכשרת מורים שותפים בהטמעת  23  

 התפיסה המערכתית לחינוך ערכי  

 
 :גובש נייר עמדה שהגדיר שלושה צירים מרכזיים

 גיבוש חזון מכללתי•

 המורה כמחנך•

 מעורבות חברתית•

 
כל מוסד אקדמי להכשרת מורים קיבל שעה   ח"מתשעהחל 

 .שבועית לריכוז ותכלול החינוך הערכי

בניית מחוון להערכת התפיסה המערכתית לחינוך  –ט "תשע

 .ערכי במכללות

  החינוך המיוחד

חיבור ושיתוף פעולה בין החינוך המיוחד לחינוך הרגיל 

כבסיס ליצירת בסיס עבודה המשלבת בין עקרונות  

, התפיסה  עקרונות תחום הדעת ועקרונות החינוך   

. המיוחד  

החינוך הערכי   הנכחת

בהוראת תחומי הדעת  

ובעשייה החינוכית  

 בחינוך המיוחד 

החינוך המיוחד   הנכחת

ופדגוגיה מותאמת  

בקרב מובילי החינוך 

   הערכי



 המשימה

 

 אחריות תיאור המשימה 

 

 משאבים

השתלמויות מוסדיות בכל   קידום

 בתי הספר שעדיין לא השתלמות

 

ציפיות עם מנהלי בתי הספר ובניית  תיאום

 .ומרכזי ההדרכה ה"פסגיחד עם מרכזי , ההשתלמות

 

מרכזי  : צוות הדרכה מחוזי שותפים

במחוזות  ה"פסג הדרכה ומרכזי

 וברשויות

 

תקציבי פיתוח מקצועי במרכזי  

 ה"פסג

 הכשרות מובילים מחוזיות קיום

 
את   איתור מועמדים מתוך בתי הספר המיישמים

 .התפיסה

מרכזי  : צוות הדרכה מחוזי שותפים

במחוזות  ה"פסג הדרכה ומרכזי

 וברשויות

 

תקציבי פיתוח מקצועי במרכזי  

 הדרכה מחוזיים

 

 

 –השתלמויות קיץ ארציות  קיום

  30' שלב ב, שעות 30' שלב א

 בתנאי פנימייה בבית יציב  , שעות

 

פרסום  , בניית ההשתלמויות עם צוות היגוי מהוועדה

 והפצה למחוזות

 

 

 צוות מטה התפיסה

 

אגף  , תקציבי פיתוח מקצועי

 תכנים ותכניות

 

 

 פיתוח מקצועי

   תכנית עבודה –משימות להשגת היעד 
 



 ...השיח בחדר המורים השתנה

 מחוז צפון, מנהל תיכון

שילבנו את התוכנית  "...

התכנית  . ... למערכת קיימת

,  עוזרת לעשות סדר בקיים

.  לגיטימציה לעשייה

ההכשרות תורמות במידה  

רואים מורים עם  ... רבה

שרוצים  , התלהבות בעיניים

,  ומאמינים שאפשר לשנות
 ".  אז זה תורם מאוד

מנהלת בית ספר 

 מחוז דרום, יסודי

אנחנו מלמדים כבוד  "

לא אגיד לך ... לחבר

אך , כ"שהם לא רבים אח

לאט לאט אנחנו רואים  

.  אקלים בית ספרי אחר

 ."יש השפעה בהחלט

 מורה בתיכון

רוב הדברים נעשו בבית  "

הספר גם לפני התכנית אך 

,  בעקבות הכניסה של התכנית

ומקום מוגדר  " שם"הם קיבלו 

שילוב  ... בלמידה ובעשייה

ערכי נכנס עכשיו יותר ויותר  

ויש את  ... בכל היבט של עשייה

המסר שבית הספר הוא לא רק 

לציונים אלא שאנחנו רוצים  

לחברה שוויונית  , לחנך
 ."בית ספר לחיים... ומכבדת



 הערכיות הסית ספריות וזיהוי הערכים שהם מקדמיםמיפוי כלל התכניות  . 

 של צוות אנשי החינוך בבית הספרברור ערכי. 

 צרכי  , חזון, כנגזרת של התמונה החינוכיתערכים מובילים בחירת שניים שלושה

 .  בית הספר

 אישי  , חברתי, פדגוגי: הבית ספרית קרישילוב הערכים בכל מרחבי העשייה

 .  ורגשי

   העלאת המודעות  : בקרב תלמידים ואנשי חינוך באמצעותפיתוח זהות ערכית

חיזוק הערך  , בניית סולם ערכים אישי, חשיבה מוסרית, המשגה, לעיסוק בערכים

 .  העצמי וחיבור להתנהגות ערכית הלכה למעשה

התנסות אישית רלוונטיות, ניהול דיוני דילמה, שיח: שימוש במגוון מתודות  . 

 הצירים המרכזיים בתהליך הטמעת התפיסה


