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 תפיסות והנחות יסוד
, בדבר טבע האדם  
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  –תהליכי חינוך 
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 והערכה 
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 תפיסות והנחות יסוד
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 ודמות הלומד

 תפיסות והנחות יסוד
, בדבר טבע האדם  
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 מהות הדעת ולמידה 
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תכנים, ערכים)  

(מיומנויות, מושגים  
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 ודמות הלומד

 תפיסות והנחות יסוד
, בדבר טבע האדם  
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 מטרות החינוך
 ודמות הלומד

 תפיסות והנחות יסוד
, בדבר טבע האדם  

 מהות הדעת ולמידה 
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 מטרות החינוך
 ודמות הלומד

 תפיסות והנחות יסוד
, בדבר טבע האדם  

 מהות הדעת ולמידה 

  –תהליכי חינוך 
למידה –הוראה   

 והערכה 
(שיטות ודרכים)  

 תכנית הלימודים
תכנים, ערכים)  

(מיומנויות, מושגים  



 :  תפיסות ועמדות•

 .ובינם לבין עצמם, קשר ודיאלוג בין אנשי החינוך לתלמידים, ראיית הלמידה כתהליך המתקיים בתוך יחסים      

 :אקלים חינוכי•

 (.    2000, ברנדט; 1973, רס'רוג), אקלים רגשי חיובי והסביבה מאפשרים יוזמות ופרשנות אישית•

 הלמידה נובעת מתוך הנעה פנימית ולא מתוך הנעה חיצונית•

 בונה תחושת מסוגלות המניעה למידה חדשה•

 :הערכה-למידה-תהליכי הוראה•

 ,  חומרים, קבלת החלטות באשר לתכנים, מכוונים לתכנון הלמידה והגדרת מטרותיה•

 הערכה עצמית וניסוח תובנות אישיות, תהליכים ותוצרים      

 (ועשור' א, קפלן (פיתוח מושגים ומבוססים על חווית גילוי עצמי, מזמנים התנסות בפתרון בעיות•

 בחירה, שאילת שאלות, חקירה, התנסות: מזמנים למידה פעילה•

 'תחומי עניין וכו, סגנונות למידה: נותנים מענה לשונות•

 :תכניות הלימודים ותכניהן•

 .מזמנים אתגר במקביל( 2003, ויגוצקי)בהלימה לשלב ההתפתחותי •

 מזמנים עיסוק בבעיות הקשורות אל החיים תפקוד במצבי חיים אמיתיים  •

      (Lave & Wenger, 1995;Gardner, 1991  .) 

 מזמנים התמודדות עם דילמות ערכיות•

 

 





 רם-ברחבת לב•

 במחוזות•

 במוסדות•

 עם הקהילה•

 מתוקשב•

 מעגלי שיח
 כדרך חיים

 יותר יוזמה
 יותר גמישות 

 פחות חסמים

 חלופית/הערכה פנימית•

 גמישות פדגוגית•

 ל לבין שעות"הלימה בין ת•

 

 הזמנה
 ליצירה

 יוזמה\מודל•

 יחידות למידה•

 שיעורים מצולמים•

 כלי עבודה יישומים•

 מסמכים 
 עבודהוכלי 

 מתפתחים  
 ושיתופיים

 מסמך מדיניות•

 מודל יישומי •

 מורה דרך •

 ללמידה משמעותית 

 מצגת מדברת •

 

 



 להעריך 
 לשם למידה

 

 'טיפול בגורמים בולמים וכו, סביבות, אקלים

 

 תהליכי למידה בערוצים שונים במקביל  

 למידה מעמיתים  , ניהול ידע, לתהליכי הנחייה

 מעגלי שיח פדגוגי, ומהצלחות

 תהליכי הערכה מעצבת

 

 מופעי למידה משמעותית

 לאפשר

 ללמוד וללמד

 להוקיר
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 לסרט
 ,  שר החינוך

 הרב שי פירון  





 .בין כלל המשתתפים בעשייה החינוכיתשיח של אמון והעצמה הנחלת           

 

 

  21-ערכים ומיומנויות הנדרשים במאה ה, בסיס ידעהנחלת           

 ולמדינת ישראל  אישי ומקצועי לבוגר מערכת החינוך מימוש ומאפשרים           

 .בעולם בחדשנות ויזמותלהמשיך להוביל           

 

קישור לחוק  
 החינוך

 קישור למסמך 
 המדיניות



 רגשית חברתית וקוגניטיבית  למידה משמעותית כחוויית למידה קידום    

 המושתתת על שלושה רכיבים המתקיימים  ( למידה עצמאית בתוך יחסים בין אישיים) 

 .ללומד רלוונטיות, והמלמדהלומד  מעורבות, ללומד ולחברהערך : בו זמנית

 

 , בידעעולם הלומדים והמלמדים קידום     

 .21 -במאה הוערכים הנדרשים מיומנויות     

 

     

 ,  חינוכי מעמיק שיחהמזמנים ומאפשרים   מבניםוהפעלה של  גיבוש 

 .אמון ואוטונומיה, שקיפותתוך , בעשייהכלל השותפים בין     





 קושי ביצירת מציאות חדשה 

 על פלטפורמה קיימת 

 חוסר קריטריון אחיד בהערכה 

 עלול לפגוע בשוויון

 מסרים ודרישות סותרים ברמת מדיניות







 הערכה

  -תפקידי צוותי חינוך 
 מחוז ומטה

 חוויית הלמידה

 תפקודי הלומד

 דמות

 הלומד



 תפקודי הלומד

 חוויית הלמידה

  -תפקידי צוותי חינוך 
 מחוז ומטה

 הערכה

 המודל היישומי מתבסס על התפיסה 

 לפיה למידה משמעותית הינה הכרחית  

 .  הרצויהדמות הלומד לצורך השגת 

 דמות

 הלומד



 ?מי מגדיר את דמות הלומד 

 תפקודי הלומד

 חוויית הלמידה

  -תפקידי צוותי חינוך 
 מחוז ומטה

 הערכה

 דמות

 הלומד



 דמות הלומד הרצויה תוגדר ותאופיין  

 תוך חתירה לקידום הישגיו ותפקודיו  

 .בשישה תחומים

  

 מערכת החינוך  נדרשת לאפיין את דמות הלומד הרצויה ולקדם את  "

 ,  תהליכי הלמידה, פיתוחה באמצעות שרטוט קווים לדמותם של המורים

 הסביבה הלימודית  והדרכים שיקדמו למידה  , תכנית הלימודים

 (מתוך מסמך המדיניות."  )משמעותית

 

 תפקודי הלומד

 חוויית הלמידה

  -תפקידי צוותי חינוך 
 מחוז ומטה

 הערכה

 דמות

 הלומד



   -חושי  

 תנועתי  

 תוך אישי 

 מטה

 קוגניטיבי  

 קוגניטיבי

 בין אישי 
 ניהול

 הלמידה 

 חוויית הלמידה

  -תפקידי צוותי חינוך 
 מחוז ומטה

 הערכה

 תפקודי הלומד

 דמות

 הלומד

 יש לקיים הערכה מעצבת על פני הרצף החינוכי



 חשיבה : כגון

  -מסדר גבוה

 , טיעון

 ,  השוואה

 ,  הסקת מסקנות

 ,  פרשנות אישית

 , יישום

 ,  פתרון בעיות

 ,  חשיבה יצירתית

 ספקהטלת 

 'וכו

 שימוש  : כגון

 מושכל  

 באסטרטגיות 

 ,למידה

 הערכתן של   

 ,  האסטרטגיות

 תהליכים  

 רפלקטיביים על 

 ,  הלמידה

 עצמיתהערכה 

 'וכו

 

 ,  הצבת יעדים: כגון

 ,  תכנון הלמידה

 ,  ארגון זמן

 התנהלות בתוך 

 ,  סביבת הלמידה

 עצמיתבקרה 

 'וכו

 

 ניהול שיח  :כגון

 עבודה , מכבד

 שיתוף  , בצוות

 קבלת , פעולה

 , משוב ומתן משוב

 מעורבות חברתית  

 , ותרומה לחברה

 ,  ניהול קונפליקטים

 ,  אמפתיה לזולת

 סובלנות וסבלנות  

 ,  לאחר ולדעותיו

 ,  ויתור, פתיחות

 הסכמותיצירת 

 'וכו

 

 נטילת  : כגון

 ,  אחריות

 ,  קבלת החלטות

 ,  הנעה פנימית

 ,  נקיטת יוזמה

 ויסות רגשות  

 ,  ומשמעת עצמית

 תחושת מסוגלות  

 ,  תקוה, עצמית

 הנעה  , התמדה

 ,  זהות, פנימית

 'וכו

 

 ,  התמצאות במרחב

 ,  יציבה נכונה

 שימוש בחושים  

 ייצוג , ללמידה

 למידה באמצעות  

 צבע  , צליל , תנועה

 רגישות  , וצורה

 'אסתטית וכו

 תנועתי   -חושי  תוך אישי  בין אישי  ניהול הלמידה  מטה קוגניטיבי   קוגניטיבי

 למידה משמעותית תהיה מכוונת לטיפוח תפקודי הלומד בתחומים שונים   

 :ערכיים-ותקדם את הישגיו הלימודיים והחברתיים



  -תפקידי צוותי חינוך 
 מחוז ומטה

 הערכה

 חוויית הלמידה

 תפקודי הלומד

 דמות

 הלומד

 למידה שיתופית

 חקר

 חברותא

 פרטני

 ביצוע תפקיד

 דיון

 משחק

 בחירה

 פתרון בעיות

 תצפית

..ועוד ועוד  
 תוצרים דיגיטליים

 נושא אישי

 פרויקט גמר



,  מתייחסת למכלול ההתנסויות" חווית הלמידה"
התכנים והתהליכים שהצוות החינוכי  , המשימות

 .מזמן ללומדים

  -תפקידי צוותי חינוך 
 מחוז ומטה

 הערכה

 חוויית הלמידה

 תפקודי הלומד

 דמות

 הלומד

 
 

 :חווית הלמידה המשמעותית
 תקדם את תפקודי הלומד שהוגדרו    
 מעורבות פעילה  , תזמן ללומדים עניין    
 .ותהיה רלוונטית ובעלת ערך עבורם    
 ר.מ.תטפח ביטויי התנהגות בזיקה לע    

 
 
 



  -תפקידי צוותי חינוך 
 מחוז ומטה

 הערכה

 חוויית הלמידה

 תפקודי הלומד

 דמות

 הלומד

 באיזו מידה הלמידה וההתנסות   

 ?מכוונות להשגת התפקודים שהוגדרו

 באיזו מידה חווית הלמידה 

 ?ר.מ.עונה על ע 



 הערכה

  -תפקידי צוותי חינוך 
 מחוז ומטה

 :המחוזות ומוסדות החינוך, פעולות נדרשות ברמת המטה

 חוויית הלמידה

 תפקודי הלומד

 דמות

 הלומד

 

 יצירת אקלים המאפשר והמעודד למידה משמעותית  

 ושיח חינוכי בנושא

 הבניית תכנית פעולה מסודרת וישימה

  התאמת תכניות הלימודים ותהליכי ההערכה והבקרה

 אסטרטגיות , חומרים, פיתוח והטמעה של כלים

 תומכות הוראה משמעותית

 שימוש במגוון דרכי הוראה והערכה כדי לתת מענה לשונות

 הבניית תהליכי פיתוח המקצועי של המורים באופן שיאפשר  

 להם לחוות בעצמם למידה משמעותית



 : למידה ולהערכתם בדגש על-כלי לתכנון תהליכי הוראה

 רך ללומד ולחברהע

 עורבותמ

 לוונטיותר

 

 

 

 :שימושים אפשריים בכלי

 פעילות חברתית/תכנון שיעור. א

 בפעילות חברתית/בשיעורצפייה . ב

 מנהל -לשיח במפגשי מפקח. ג
 ובחדרי המורים    

 ...ועוד. ד

 

 

 

 

 הערכה

  -תפקידי צוותי חינוך 
 מחוז ומטה

 חוויית הלמידה

 תפקודי הלומד

 דמות

 הלומד



 דמות :תהליכי ההערכה יתמקדו ב

 הלומד

 תפקודי הלומד

 חוויית הלמידה

  -תפקידי צוותי חינוך 
 מחוז ומטה

 הערכה

 הערכת תפקודי הלומד
 הערכת תהליכי 

 למידה-ההוראה



 דמות

 הלומד

 תפקודי הלומד

 חוויית הלמידה

  -תפקידי צוותי חינוך 
 מחוז ומטה

 הערכה

 באיזו מידה הושגו   

 ?תפקודי הלומד שהוגדרו

 למידה-באיזו מידה תהליכי ההוראה 

 ?ר.מ.עונים על ע



 

 ,  בכל הגילאים נרצה לראות פיתוח תפקודי הלומד

 :תוך זימון ההתנסויות השונות על פי הרצפים המוצעים









 פיתוח כלים מתאימים  , חילוץ מודלים והפצתם, עיצוב מסמכים, לשיח חינוכי והקשבהזמן 

 

 רשתות מוסדות ותוכניות על פני הרצף החינוכי, רשויות :מטה

 כוחות חלוץ מהמחוזות בדגש על הערכה חלופית בעל יסודי: מחוזות

 יוזמות מהשטח: שדה

 :כוחות חלוץ-התנסות ממוקדת

 שנת הערכות -כלל המערכת 



  

 2013ינואר , 01



מעגלי 
 שיח

 הכשרה
 ופיתוח
 מקצועי

 מאפשרים

הזמנה 
ליוזמה  
 ויצירה

ביטוי  
בעשייה  
ערכית  
 חברתית

שיתוף 
 בהצלחות

כלים  
 וחומרים

 למידה   

 משמעותית



 הנחלת שיח של אמון והעצמה בין כלל המשתתפים בעשייה החינוכית: מטרת על

 מעגלי
 שיח

 פסק זמן לשיח חינוכי •

 הבנייה מתמדת ומשותפת  •

 מדיניות ופרקטיקות , של תפיסות   

 קשב ואמון, המבוססות על דיאלוג   

 יצירת תרבות שפה משותפת במערכת •

 על מסמך ישפיעו מעגלי השיח  •

 המדיניות שיתעדכן פעמיים בשנה   

 !כולם שותפים

 ה"עו •

 מנהלי אגפי חינוך •

 רשתות •

 ארגוני מורים •

 הורים •

 חוצה במרחבים מגוונים ובאופן 

 , קהילות, דרגים, דיסציפלינות

 מגזרים , גילאים

 שולחנות עגולים : ווירטואליפרונטלי 

 אט'לייב צ, אינטרנטיים

 ?איך ?מי ?מה



 הנחלת שיח של אמון והעצמה בין כלל המשתתפים בעשייה החינוכית: מטרת על

 מעגלי
 שיח

 המטרה:
 הנחלת שיח של אמון והעצמה בין כלל המשתתפים בעשייה החינוכית

 לחקור ולהמשיג את הפרקטיקה של למידה משמעותית דרך חוויות אישיות של לומדים ומלמדים   

 

 האופן:

במרחבים מגוונים  " )מהי למידה משמעותית עבורי"להניע שיח פדגוגי במעגלים שונים על  -הנעה 

(מגזרים, גילאים, קהילה, בעלי תפקידים ועניין, דרגים, ובאופן חוצה דיסציפלינות  

-[פעמיים בשנה]הבנייה של תוצרי השיח לעדכון מתמיד של מסמכי המדיניות המתפתחים   

על מנת שיהיו תרבות ואורח חיים, תמיכה במעגלים על מנת שיהיו מתמשכים ולא חד פעמיים  

.מעורבות ורלוונטיות, השיח יהווה דוגמה  ללמידה משמעותית המערבת בתוכה ערך  

 

 

 

 

 

 

 



 פיתוח
 מקצועי

 מהווה מודל ללמידה משמעותית -מתקיים על פי עקרונות הלמידה המשמעותית  •

 משולב עם פורטל הלמידה החברתית תוך עידוד קהילות לומדות לאורך התהליך •

 :עקרונות הפיתוח המקצועי

 הנחלת שיח של אמון והעצמה בין כלל המשתתפים בעשייה החינוכית: מטרת על

 "המפקח כפוקח ומפתח"

 עובדי הוראה מנהלים מפקחים

  -" המנהל כיוצר יוצרים"

 , מעודד, מאפשר

 מבנה תהליכים מקצועיים 

 וארגוניים תומכים

 , התמחות, טרום תפקיד

 , במהלך הקריירה

 מחוויה של "בדגש על  

 "למידה לחוויה של הוראה

 קהילות לעובדי הוראה 

 לפיתוח תכני למידה משמעותיים 



 מאפשרים

   21-ערכים ומיומנויות הנדרשים במאה ה, הנחלת בסיס ידע: מטרת על

 הערכה עידוד 

 חלופית ופנימית 

 ( ראה פירוט)

  -גמישות פדגוגית 

 בפיתוח המקצועי של 

 עובדי ההוראה ובשימוש 

 בשעות התקן

 ב "השהיית המיצ

 לחשיבה ופסק זמן 

 מחודשת

 בין תוכניות  הלימה

 הלימודים לבין השעות 

 המוקצות לתחום הדעת





 מאפשרים

   21-ערכים ומיומנויות הנדרשים במאה ה, הנחלת בסיס ידע: מטרת על

 הערכה חלופית ופנימית



 יוזמה

   21-ערכים ומיומנויות הנדרשים במאה ה, הנחלת בסיס ידע: מטרת על



 ערכים

   21-ערכים ומיומנויות הנדרשים במאה ה, הנחלת בסיס ידע: מטרת על



 שיתוף
 בהצלחות

   21-ערכים ומיומנויות הנדרשים במאה ה, הנחלת בסיס ידע: מטרת על



 

 "  הלומד והמלמד ומה שביניהם"ערכת  -תרגום המדיניות לכלי עבודה לעובדי ההוראה •

 (משמעותיתלקידום למידה  יישומימודל )      

 הזמנת עובדי הוראה ליצירה ושיתוף בחומרים וכלים "מורה דרך ללמידה משמעותית"•

 :שיכלול" חכמת המונים"למידה חברתית מבוסס פורטל •

  

 כלים

   21-ערכים ומיומנויות הנדרשים במאה ה, הנחלת בסיס ידע: מטרת על

מאגר של תכנים ודגמים ללמידה משמעותית שנוצרו בשדה ובמטה על בסיס הגדרת  
 הלמידה המשמעותית במיטבה והמדיניות

 סרטים מעוררי השראה   

 "סיפורי הצלחה מצולמים"

על פני כל רצף ההכשרה והפיתוח  , עידוד למידת עמיתים במתודולוגיות מגוונות 

 'שיעורים מצולמים וכד: המקצועי 

 המלצות, תגובות, שיתוף: יכולות חברתיות

 יישומים וכלי עבודה שונים  
מפגשים חיים  : מועדון למידה וירטואלי

 של קבוצות דיון וחשיבה

 אט 'קהילות לומדות ולייב צ Instgramלמידה משמעותית בתמונות 





 

 

 "היו לנו הרבה יותר שיעורים שחשתי בהם פעיל ומעורב"

 הרגשתי מוטיבציה גדולה יותר ללמוד ומודעות גבוהה יותר "

 "לתחומי ההתפתחות שלי

  

 

 "עכשיו הוא עובר מהר, תמיד אמרתי שבבית ספר הזמן עובר לאט"

 " הקשר שלי עם המורה התחזק"

 

 

 
 
 
 
 
 "חקר ויישום מעשי, התמקדתי בפרויקט חברתי שדרש ממני למידה"
 "למדתי דברים שמועילים ומביאים לי ערך"
 
 
 
 
 

 
 ..."בעבודות, במבחנים , במשימות -אני מצליח יותר בלימודים "
 "אני מצליח לנהל בעצמי  את תהליכי הלמידה שלי"
 " אני מצליח לעבוד טוב יותר עם חברים"



 

 

 הייתי מעורב בפעילות קהילתית של הרשות ובית הספר לניסוח "

 "אני מאמין פדגוגי בית ספרי

 "ח והצעתי הארה לשיפור"קראתי את מסמך המדיניות שפורסם באו"
 

 

 "הבן שלי הולך לבית הספר בנכונות גבוהה יותר"

 " שמעתי ממנו יותר חוויות על תהליכים שהוא עובר בבית הספר"

 

 

 
 
 
 
 
 "הגברתי מעורבות בחיי בית הספר "

 הזדמנויות וחוויות הלמידה החדשות של בתי הגבירו את השיח החינוכי והלימודי 
 "אצלנו בבית ובמשפחה

 
 
 
 
 

 
 "הילדים שלי מקדישים זמן רב יותר לתהליכים לימודיים ולתהליכי מעורבות חברתית

 "הילדים שלי מצליחים יותר במשימות הלימודיות"



 למדתי את המודל היישומי וראיתי כיצד הוא משפיע "

 "על תכנון תהליכי למידה

 , הובלתי מעגל שיח במפגש משותף לצוות החינוכי"

  "הקהילה והרשות 

 

 "לבדוק את הישימות שלו ביום יום" מורה הדרך"תרגלתי את עצמי בעבודה עם "

 "להרגיש אותם יותר, לראות את הילדים, התפנה לי זמן"

 

 

 
 
 
 
 
 "תכננתי ופיתחתי הרבה יותר שיעורים משמעותיים עם עמיתיי בחדר המורים"
 "הורדתי מערך שיעור מצוין מהפורטל והוא שימש לי השראה לשיעור שהעברתי"
 
 
 
 
 

 "הילדים אומרים שהרבה יותר מעניין להם בבית ספר"
 "חוסר ריכוז וחוסר סקרנות, אלימות, אני חש בפחות תופעות של אי הכלה"



 

 למדתי בתהליכי הפיתוח המקצועי על יצירת קהילות"

 "לומדות בבית הספר 

 אט עם הקהילה והרשות 'השתתפתי בלייב צ"

 "על למידה משמעותית

 

 

 

 "בחנתי עם עצמי מודלים להערכה פנימית וחלופית"

 "התרגשתי לחזור ולדון ביסודות ההוראה והלמידה"

 

 

 
 
 
 
 
 "בניתי מסגרות בחדר המורים המאפשרות תכנון תהליכי למידה חדשים"
 "אליו נחשפתי בפורטל הלמידה החברתית, ביקרתי בבית ספר בו מודל מוסדי ייחודי"
 
 
 
 
 

 "אני מזהה עלייה בהיקף ובאיכות תהליכי הלמידה המשמעותית שמתקיימים אצלנו"

 "אני מזהה עלייה בהיקף הלומדים התורמים לחברה ובמדדי האקלים החברתי"



 

 הובלתי מעגל שיח במחוז "

 "ושאלתי את עצמי מהי למידה משמעותית

 "ללמידה משמעותית" מורה הדרך"בחנתי את אפשרויות היישום של "

 

 

 "גיליתי בית ספר שמתקיימת בו למידה משמעותית בה לא הבחנתי לפני כן"

 "התלבטתי עם עצמי לגבי תפקידי בהנעת תהליכי למידה משמעותית במוסדות החינוך"

 

 

 
 
 
 
 
 "סייעתי למנהלים בבניית מודלים חדשניים"
 "עודדתי בתי ספר להעלות יחידות הוראה  לפורטל הלמידה החברתית"
 
 
 
 
 

 "ב הפנימי בבתי הספר הציג שיפור גם בהישגים וגם במדדים של אקלים חברתי"המיצ"
 "בית ספר שאני מלווה הפך למרכז הפצה וסיפק השראה לכמה בתי ספר נוספים"



 

 :גיבוש התכנית וליווי התהליך
 פורום ועדת היגוי מרכזית בהנהלת מטה המשרד•

 ובין מחוזית מינהליתועדת היגוי רחבה בין •

 מסגרות לחשיבה והטמעה בתוך המינהלים ובתוך המחוזות•

  

 
 :האחריותערוצי הפעולה ותחומי פירוט 

 

 
  

 

  



 תודה רבה לחברי הועדה 

 :ללמידה משמעותית


