
 תוכן העניינים 

  דן ענבר –פתח דבר 

  הקדמה

 ? מדוע ליבה חינוכית משותפת? מהי תוכנית ליבה: מבוא: פרק א
 סקירה כללית 

 ליבה חינוכית משותפת בישראל 
 גורמי האצה ספציפיים בהקשר הישראלי 

  תיאור פרויקט ניסויי במכון ון ליר בירושלים": הליבה החינוכית המשותפת: "פרק ב
 הנחות יסוד ועקרונות פעולה 

 המתודה והתוצרים , הנושאים, תיאור התהליך: בדרך אל הליבה
 סיכום ביניים 

  מבט רפלקטיבי וביקורתי: פרק ג
 מכשולים כלל מערכתייםו מבניים 
 מכשולים תפיסתיים ואידאולוגיים 

 קשיים במתודה ובתהליך 
 היעדר היכולת להכיר במשותף  –" מכשול המכשולים"

  ערכים ויישומם במעשה החינוכי": ליבה ערכית: "פרק ד
 כבוד האדם 

 שוויון 
 היחס לאחר 

 תרבות וזהות יהודית 
 תרבות וזהות ערבית 

 חינוך לשלום וחינוך לשמירת החוק : נושאים שכתיבתם לא הושלמה

  ודמקצועות לימ": ליבה לימודית: "פרק ה

  דברי סיכום ומתווה אפשרי להמשך הדרך: פרק ו
 מודל המסגרת 

 תובנות ומסקנות 

  רשימת מקורות

  במכון ון ליר בירושלים" הליבה החינוכית המשותפת"רשימת המשתתפים בפרויקט 

  נספחים

  וד וספרי לימוד באזרחות ניתוח משווה של תוכניות לימ: מסמך פנימי: 1נספח מספר
   גבריאל כהן, סעיד ברגות, יצחק גייגר –

  ניתוח משווה של תוכניות לימוד וספרי לימוד : מסמך פנימי: 2נספח מספר
 גבריאל כהן , סעיד ברגות, יצחק גייגר –בהיסטוריה 

  מחקר שדה לבחינת יישום תוכניות היסוד ברשתות : מסמך פנימי: 3נספח מספר
גרסה )נפתלי רוטנברג , קרול דרייפוס –( ח–כיתות א)החרדי בישראל החינוך 
 ( נפתלי רוטנברג, אלישה רבני: קודמת

  מתווה מבני לכתיבת המסמכים המגזריים של הצוותים : מסמך פנימי: 4נספח מספר 



  זהות , נושאים לדיון בליבה לפי חלוקה של ערכים: מסמך פנימי: 5נספח מספר
 ( 3..32022)למגזרים בחלוקה , ומיומנויות

  מדרג נושאים חשובים לדיון בליבה לפי חלוקה לצוותים : מסמך פנימי: 0נספח מספר
 ( 3..102022)מגזריים 

  ( 3..142222)תשעה נושאים ראשונים בפרויקט : מסמך פנימי: 7נספח מספר 
  משרד החינוך התרבות והספורט , (ב) 7/ס"ל תש"חוזר מנכ: 8נספח מספר 
  משרד החינוך התרבות והספורט , (א) .1/ג"ל תשס"חוזר מנכ: 2נספח מספר 
  משרד החינוך התרבות והספורט , (א) 3/ו"ל תשס"חוזר מנכ: .1נספח מספר 
  1242–ט"תש, חוק לימוד חובה: 11נספח מספר  
  1253–ג"תשי, חוק חינוך ממלכתי: 12נספח מספר  
  2751/22ץ פריצקי ואחרים "בג: 13נספח מספר  

 


