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מסמך זה כולל דגשים מתוך הסקירה "מדוע מחנכים לערכים?" הסקירה נכתבה בידי ד”ר נירית טופול 
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לסקירה המלאה לחצו כאן. למידע נוסף על פעילות ועדת המומחים לחצו כאן. 
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חינוך לערכים 

המילה "ערכים" כוללת סוגים שונים של ערכים, ובהם כבוד לזולת, אמינות, אחריות, מניעת 
וגזענות. השאלה "מהם ערכים?" היא שאלה שקשה לענות עליה. אריסטו כתב:  אלימות 
"אם אף אחד אינו שואל אותי ]על ערכים[, אני יודע; אם מישהו מבקש ממני להסביר ]מהם 

 .)Simpson, 1989( "ערכים[, אינני יודע

במלאכת  המשתתפים  כלל  יחד  אליו  שחותרים  טוב  משותף;  טוב  יוצר  לערכים  החינוך 
החינוך, והוא הבסיס לחברה מתוקנת ויציבה. חינוך לערכים נוגע בשאלת המוטיבציה – מה 
מניע לבחור בדפוס התנהגות מסוים? – ונראה שפעמים רבות המניע ערכי. ערכים מוגדרים 
כעקרונות נעלים שאנשים מקבלים על עצמם באופן אקסיומטי. הערכים משמשים אמות 
)אבינון,  הזולת  ואת  ושופטים את עצמנו  אנו מודדים  פיהם  ועקרונות פעולה שעל  מידה 

1996, עמ' 36-35; מסלובטי ועירם, 2002, עמ' 11(. 

תוכניות להקניית ערכים הן כוללניות ושוויוניות במהותן. הן נוגעות לכלל המגזרים בחברה 
ומטרתן ליצור את הבסיס המשותף בחברה. בכך הן שונות מתוכניות לפיתוח מיומנויות 
כדי  הנדרשות  מיומנויות  לפיתוח  תוכניות  )למשל  במהותן  תועלתניות  שהן  וכישורים, 
להצליח במאה ה-21 בעולם התעסוקה, או תוכניות לפיתוח מיומנויות חברתיות־רגשיות, 

שנועדו להעשיר עולמו הרגשי ואת יכולותיו החברתיות של התלמיד(. 

בסקירה זו נבחנת השאלה מהם מקורות הסמכות לחינוך לערכים. נראה כי בניגוד להצלחה 
והתפיסות  ערכים  להקניית  תוכניות  בין־לאומיים,  במבחנים  למדידה  שניתנת  בלימודים, 
העומדות בבסיסן שונות מאוד זו מזו ואפילו הפוכות זו לזו. לכן קשה להגדיר מהי הצלחה 
וקשה ליצור מדדי השוואה בנושא חינוך לערכים במבחנים בין־לאומיים. למשל, התפיסה 
– על  הלאומית מנוגדת לרוב לתפיסה התרבותית. התפיסה הלאומית עניינה חינוך אחיד 
קבוצות המיעוט להתאים את עצמן לתרבות המרכזית. לעומת זאת התפיסה הרב־תרבותית 
מכירה בשוני בין קבוצות וביכולתן של מערכות ערכים שונות להתקיים זו לצד זו במדינה 
או בחברה אחת. סקירה זו לא תעסוק בשאלה לאילו ערכים מחנכים בכל אחת מהמדינות, 

מכיוון שזוהי שאלה תרבותית ופוליטית.

בסקירה נבחנו המניעים לחינוך לערכים בקרב 13 מדינות: ארצות הברית, אנגליה, פינלנד, 
וסין.  אירלנד  סינגפור,  קוריאה,  דרום  יפן,  זילנד,  ניו  צרפת,  פולין,  גרמניה,  אפריקה,  דרום 
במדינות דוברות אנגלית המידע מתבסס על אתרי משרדי החינוך הרשמיים, ואילו בשאר 

המדינות המידע מתבסס על מאמרים העוסקים בחינוך לערכים. 
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אפשר לחלק את המניעים לחינוך לערכים לארבע תפיסות שונות: 

זו הוא יצירת אזרחים נאמנים המחויבים למדינת  תפיסה לאומית – המניע בתפיסה   .1

הלאום. הערכים המרכזיים בתפיסה זו הם ערכים פטריוטיים, ששמים דגש על הקשר 
ללאום ולארץ. 

תפיסה רב־תרבותית – המניע בתפיסה זו הוא התחשבות בקבוצות השונות המרכיבות   .2

ביניהן.  להכריע  בלי  במדינה  הערכים  ומערכות  התרבויות  כל  וכיבוד  המדינה,  את 
נרטיבים  עם  היכרות  ובהם  ערכים פלורליסטיים,  הם  זו  הערכים המרכזיים בתפיסה 

שונים ותרבויות שונות. 

הוא טיפוח תכונות שיסייעו לתלמיד להשתלב  זו  – המניע בתפיסה  תפיסה מבוזרת   .3

בחברה. משרד החינוך במדינות אלו אינו קובע את תוכניות החינוך לערכים, ובמקום 
לתלמידיו.  ולהתאימן  התוכניות  את  אוטונומי  באופן  לעצב  יכול  ספר  בית  כל  זאת 
בזמן  בהכרח  תלויים  שאינם  גלובליים,  ערכים  הם  זו  בתפיסה  המרכזיים  הערכים 

ובמקום מסוים. 

תפיסה התנהגותית – המניע בתפיסה זו הוא יצירת אנשים טובים שינהגו באופן מיטיב   .4

עם עצמם ועם זולתם. הערכים המרכזיים בתפיסה זו הם ערכים חברתיים, ובהם כבוד 
לאדם ולחברה, עזרה ונתינה לזולת, אדיבות וסובלנות. 

לערכים  ייחודיות  חלקן  התוכניות.  בין  רבה  שֹונּות  משקפות  בהמשך  שנציג  הדוגמאות 
להקנות  המבקשת  חובה  תוכנית  שהיא  בסין,  ערכים  ללימוד  תוכנית  כגון  ספציפיים, 
לתלמידיה את הערכים שהחברה הסינית דוגלת בהם; אחרות אינן מוגדרות תוכניות ערכים, 
אבל מבטאות את הערכים שהמדינה רוצה לחנך אליהם. דוגמה לתוכנית כזאת היא התוכנית 
ולרב־ לחנך להכלה, לסובלנות  בגרמניה, שמבקשת  פליטים  "ברוכים הבאים" לתלמידים 

תרבותיות. 

המדינות  של  וציון  לעיל,  שהוצגו  התפיסות  מארבע  אחת  כל  של  מאפייניה  תיאור  להלן 
המרכזיות שבהן תפיסה זו דומיננטית. בפועל בכל המדינות יש ביטוי לכל אחת מהגישות, 

אך סדר העדיפויות בכל אחת מהן שונה.
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התפיסה הלאומית 
תפיסה רווחת זו מעודדת שמירה על ערכי הלאום של המדינה לצד שמירה על הביטחון 
כותב משרד החינוך בהנחייתו  זו, את תוכניות הלימודים  פי תפיסה  על  והלאומי.  האישי 
באופן  במדינה  הספר  בתי  בכלל  מיושמות  ולהיות  לחלחל  אמורות  והן  החינוך,  שר  של 
זו הן דמוקרטיות ואחרות  שוויוני ואחיד ככל האפשר. חלק מהמדינות הדוגלות בתפיסה 
משותפת,  אזרחית  לשפה  חינוך  על  גם  דגש  מושם  הדמוקרטיות  במדינות  אוטוריטריות. 
המאפשרת קיום דמוקרטי. הדמוקרטיה על פי דיואי איננה הסדרים פורמליים ותו לא, אלא 
צורת חיים שמדגישה את ההשתתפות הפוליטית של כלל האזרחים בעיצוב ערכי החברה 
)Dewey, 1963(. במדינות האוטוריטריות החינוך הוא בגדר אינדוקטרינציה ובא על חשבון 
)מתוך  וסין  צרפת  פולין,  אנגליה,  במדינות  רווחת  הלאומית  התפיסה  הפרט.  חירות  ערכי 

המדינות שנסקרו(. 

מאפייני התפיסה הלאומית

פטריוטיות – הבנת החשיבות שבשמירה על ביטחון האומה ויצירת הזדהות עמוקה   .1

עם ערכי הלאום הם הערכים הבסיסיים בתפיסה זו. הנאמנות והמחויבות למדינה הן 
מעל הכול. 

כי  ודרישה  קבוצה  כל  עבור  תרבותיות  מהתאמות  האפשר  ככל  הימנעות   – אחידות   .2

קבוצות המיעוט יתאימו את עצמן לתרבות הרוב ויהיו נאמנות לערכים המרכזיים של 
המדינה. גישה זו מכונה "כור ההיתוך" – הקבוצות השונות אמורות להתאחד לתרבות 

אחת. 

הטמעה בכלל השיעורים – סט הערכים שהמדינה מבקשת לקדם אמור להיות מוטמע   .3

בכל השיעורים, אך גם בתוכניות למידה ייעודיות. 

הטמעה "מלמעלה-למטה" – ההטמעה נעשית מטעם משרד החינוך, וגורמים מקומיים   .4

נדרשים להשלים עם התפיסה המוכתבת להם. אין מקום לביקורת. 

ולהנחיל ערכים  ליצור תרבות אחידה  זו הוא הרצון  המשותף למדינות הדוגלות בתפיסה 
שאינם עולים בהכרח בקנה אחד עם התרבות ועם הערכים של האוכלוסייה. בסין יש מי 
שמתנגדים לשלטון הריכוזי ושואפים להשיג זכויות פוליטיות וחירות, אך מערכת החינוך 
מהגרים  של  גדולה  אוכלוסייה  יש  ובבריטניה  בצרפת   .)Shu, 2016( אלו  ערכים  מדכאת 
מוסלמים שאינם מזדהים עם ערכי החילוניות והדמוקרטיה ואף חשים ניכור כלפי ערכים 
נאמנות  להפגין  צרפתי  תלמיד  כל  על  כי  התפיסה  רווחת  בצרפת   .)Limage, 2000( אלו 
כל תלמיד בריטי  ועל  יוצא מן הכלל,  והחירות ללא  ומחויבות לערכי השוויון, החילוניות 
להזדהות עם ערכי הדמוקרטיה, שלטון החוק, חופש הפרט ולהביע כבוד וסובלנות לאמונות 

 .)Key for School governors ,2018( שונות
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התפיסה הרב־תרבותית
תפיסה זו מאפשרת לכל קבוצה לפתח תוכנית משלה המותאמת לתרבותה. המטרה היא 
לגבש כל קבוצה ולכבד את תרבותה. תוכניות הלימודים מדגישות את השוני בין הקבוצות 

ואת הייחודיות של כל קבוצה.

ואת המסורת של  יש הרואים בתפיסה הרב־תרבותית, המדגישה את הערכים המקומיים 
כל קבוצה, תפיסה מנוגדת לתפיסה הלאומית, שמכתיבה אחידות בקרב כלל התלמידים. 
תפיסה רב־תרבותית תאפשר, למשל, לכל קבוצה להנהיג את כללי הלבוש בבתי הספר שלה 
ולהחליט אם הלבוש יהיה צנוע או מתירני. לעומת זאת תפיסה לאומית תקבע קוד לבוש 

לכלל התלמידים במדינה, לעיתים בעל סממני דת. 

תפיסה זו מתקיימת במדינות דמוקרטיות שזכויות המיעוט מוכרות בהן, הן מבחינת החוק 
הן  שנסקרו(  אלו  )מתוך  שכיחה  זו  תפיסה  שבהן  מרכזיות  מדינות  התרבות.  מבחינת  הן 

אירלנד, דרום אפריקה וגרמניה. 

מאפייני התפיסה הרב־תרבותית 

כבוד למסורות ולתרבויות שונות – מתן כבוד לערכים אתניים שלעיתים מתנגשים עם   .1

הערכים הגלובליים או הלאומיים של קבוצת הרוב )Alexander, 2000(. למשל, קבוצת 
ורשויות המדינה מאפשרות לה  מיעוט שמאמינה שהחינוך של קבוצת הרוב כושל, 

לחנך בדרכה הייחודית. 

מתן  קבוצה,  כל  עבור  שונות  ערכים  תוכניות  פיתוח   – תרבות  מותאמות  תוכניות   .2

אפשרות לכל קבוצה ללמד את ערכי הדת, המורשת והתרבות שלה, ועידוד סובלנות 
בין־תרבותית. 

נרטיבים מתנגשים – הצגת כמה נרטיבים שונים לאותה היסטוריה, מנקודות ראות של   .3

קבוצות שונות. 

תחושת שייכות – קבלת הערכים של התרבות המקומית, קבלה המקילה על התלמידים   .4

להרגיש הזדהות ושייכות. לעומת זאת חינוך לערכי הלאום או לערכים גלובליים יוצר 
לעיתים תחושה של ניכור, שכן ערכים אלו אינם עולים בקנה אחד עם תפיסת הטוב 

המקובלת בקהילה. 

מדינות רבות החלו כמדינות לאומיות, שבהן נרטיב אחד שולט, אבל עם כניסתם של מהגרים 
מתרבויות אחרות, או בעקבות מחאה פוליטית של המיעוטים במדינה, חל שינוי במדיניות 

החינוכית ואומצה תפיסה מכילה יותר מבחינה תרבותית. 

רווי  ובעבר  רב  ודתי  אתני  במתח  המאופיינות  מדינות  הן  למשל,  אפריקה,  ודרום  אירלנד 
בין הלבנים  ובדרום אפריקה  והפרוטסטנטים,  בין הקתולים  אלימות. באירלנד המתח הוא 
והשחורים. שתי המדינות בחרו לנסות להציג את ההיסטוריה באופן שמכבד את שני הצדדים, 
כדי שכולם ירגישו שהם שייכים לחברה ותורמים במידה שווה. האחדות בעם ומציאת המכנה 
המשותף הרחב הן העומדות בבסיס התוכנית החדשה ללימודי היסטוריה ואזרחות במדינות 
 Ireland Department of Education, Civic, Social and Political Education, 2019;( אלו

.)Luchtenberg, 2004
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התפיסה המבוזרת
תפיסה זו מעודדת חופש פעולה. במדינות הדוגלות בתפיסה זו מורים מיישמים את תוכניות 
הערכים באופן אוטונומי או נעזרים בגופים חיצוניים שבית הספר מזמין. תוכניות הלימודים 
ואת  ומשרד החינוך מגדיר את הערכים המרכזיים  ומגוונים,  גורמים שונים  בידי  נכתבות 
המיומנויות הנדרשות באופן כללי בלבד. מדינות מרכזיות שבהן תפיסה זו שכיחה )מתוך 

אלו שנסקרו( הן ארצות הברית, ניו זילנד ופינלנד. 

האוטונומיה היא עניין פורמלי של חלוקת סמכויות וביזור הכוח בגיבוש התוכניות ובפיקוח 
ישנה שֹונּות  זו  בגישה  עליהן, בהתאם למסגרת הערכים הכללית שהגדיר משרד החינוך. 
בערכים  דוגלת  למשל,  הברית,  ארצות  הערכים.  מהות  בהגדרת  השֹונֹות  המדינות  בין 
קפיטליסטיים, המדגישים הצלחה והשתלבות בעולם משתנה, ואילו פינלנד דוגלת בערכים 
סוציאליסטיים, המדגישים הכלה של השונה ושוויון הזדמנויות בין תלמידים מרקע חברתי־

כלכלי שונה. 

מאפייני התפיסה המבוזרת

ליצור לכיתות שלהם תוכניות מותאמות העולות בקנה  – עידוד המורים  אוטונומיה   .1

אחד עם הערכים שהוגדרו, או להזמין גופים חיצוניים שיעשו זאת. גופים אלו משווקים 
את תוכניות הערכים שלהם לבתי הספר, ומתחרים זה בזה על הכניסה לבתי הספר.  

– הקניית ערכים שיאפשרו לתלמיד להצליח בהיבט החברתי־כלכלי.  הכנה להצלחה   .2

טיפוח  ידי  על  להצלחה  מחנכות  או  למנהיגות  שמחנכות  לימודים  תוכניות  למשל 
תכונות כגון קבלת החלטות וקביעת מטרות.

ולסוג  הספר  לבית  שמותאמות  תוכניות  לאמץ  המורים  עידוד   – אישית  התאמה   .3

התלמידים )למשל תלמידים חזקים לעומת תלמידים חלשים(, ושמות דגש על העצמה 
אישית. 

יוקרה והעצמה – תוכניות הערכים המוצלחות נחשבות מקור לגאווה עבור בית הספר   .4

וכן  אותן  שפיתחו  המורים  של  ולהעצמה  רצון  לשביעות  ותורמות  אותן,  שהטמיע 
לחיזוק הסטטוס של המורה. 

התוכניות  את  מפתחים  הספר  ובתי  המסגרת,  את  יוצרת  המדינה  המבוזרת  בתפיסה 
שמעודדת  הערכים  מהם  במדויק  לפרט  אפשר  אי  לכן,  ייחודי.  באופן  אותן  ומיישמים 
התפיסה המבוזרת, אלא להסביר את המנגנון ולתאר את רוח הדברים; החלק המהותי הוא 
תפיסה  היא  לעיל  שתיארנו  הלאומית  התפיסה  ספרית.  הבית  ברמה  והעיבוד  הפרשנות 
הפוכה, שעל פיה משרד החינוך הוא בעל תפקיד מפתח לא רק בגיבוש ובהגדרת מערכת 
הערכים ותוכניות הערכים, אלא גם בפיקוח על הטמעת הערכים. בתי הספר נדרשים לציית 

למדיניות המוכתבת להם. 
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התפיסה ההתנהגותית
על פי תפיסה זו, העיסוק המרכזי בחינוך לערכים הוא העיסוק בפרט ובעיצוב התנהגותו, 
ולא בלימוד התרבות והזהות הייחודית לכל קבוצה. המטרה בלימודי הערכים היא למצוא 
מכנה משותף אוניברסלי שמבוסס על כבוד לזולת, על חריצות ועל אחריות כלפי המשפחה 
זו הוא על מניעת  זו אפשר לחיות יחד בחברה משוסעת. הדגש בתפיסה  והקהילה. בדרך 

התנהגות אנטי־חברתית.

שרוחש  הכבוד  על  דגש  ושמה  נאותה,  וחברתית  אישית  התנהגות  מעודדת  זו  תפיסה 
התלמיד לעצמו, למשפחתו ולקהילתו. שעות הלימוד בבתי הספר רבות משום שההצלחה 
הרווחה  אתגרים.  עם  והתמודדות  התמדה  מאמץ,  באמצעות  מושגת  זו  תפיסה  פי  על 
ולאומה. הפרט הוא  יעד מרכזי, אלא חינוך הפרט לתרום לחברה  הנפשית הפרטית אינה 

חלק מהקהילה, והצלחתו האישית היא הצלחת החברה כולה. 

המדינות המרכזיות שפועלות על פי תפיסה זו )מתוך אלו שנסקרו( הן סינגפור, דרום קוריאה 
סמכותנית  חברה  שהיא  האסייתית,  החברה  את  מאפיינת  ההתנהגותית  התפיסה  ויפן. 

באופייה, גם אם המשטר הוא דמוקרטי. 

מאפייני התפיסה ההתנהגותית 

לעצמך  כבוד  כגון  אופי  תכונות  ועידוד  נאותה  התנהגות  קידום   – נאותה  התנהגות   .1

ולזולת, אדיבות, אחריות, חוסן נפשי ויושרה. הביקורת על תפיסה זו היא שלעיתים 
תכונות אלו באות על חשבון יצירתיות, ביקורתיות וחשיבה עצמאית. 

החריצות,  אלא  החשוב,  הדבר  אינו  הכישרון   – להצלחה  הבסיס  הן  והתמדה  חריצות   .2

ההתמדה וההתמודדות עם כישלונות על ידי השקעה של מאמץ רב יותר. המשפחה 
והצוות החינוכי מגויסים תמיד למען הצלחתם של התלמידים בלימודיהם. 

הצלחת הפרט היא הצלחת החברה – התפיסה היא כי הפרט אינו עומד בפני עצמו, אלא   .3

הוא חלק מהחברה ומהקהילה, ומחויב לה. ברגע שאדם מצליח ורוכש השכלה גבוהה 
כולה  וכך החברה  יפה,  ולהרוויח  טובה  הוא עשוי להשתלב במשרה  יוקרתי,  במוסד 

מרוויחה והכלכלה צומחת. 

מאמינים  שבהם  הערכים  וגם  הספר  בית  ערכי  גם  הם  המדינה  ערכי   – הדוק  פיקוח   .4

ההורים, מכאן שיש אחדות דעים באשר להתנהגות הרצויה של התלמידים. הפיקוח 
הדוק מאחר שכמעט אין מקום לביקורת ולקיומו של דיון פתוח על הנחיצות והחשיבות 

של ערכים אלו. 

– הקוד ההתנהגותי־ערכי משמש אמצעי לאחד את החברה  אמצעי לאחדות האומה   .5

ולהתגבר על מחלוקות ושסעים בין קבוצות שונות. 
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טבלה משווה בין התפיסות השונות

תפיסה 
לאומית 

תפיסה 
רב־תרבותית 

תפיסה 
מבוזרת 

תפיסה 
התנהגותית

מהם 
ערכים? 

מי קובע 
את 

הערכים? 

ערכי מדינת הלאום. 
המדינה קובעת מהם 

הערכים, ונדרשת 
אחדות של כלל 

האזרחים.

מערכות ערכים 
מקבילות ושונות 
לפי התרבות של 

כל קבוצה. הערכים 
נקבעים לפי 

המסורת. 

המדינה קובעת 
מסגרת כללית, 
אבל ההחלטה 
בנוגע לערכים 

עצמם נתונה בידי 
בתי הספר. 

ערכים של כבוד 
לאדם ולחברה. 
המדינה קובעת 
אותם בהתבסס 

על המסורת. 
הפרט כפוף 

לחברה.

מי מקנה 
את 

הערכים? 

בית הספר, מוסדות 
תרבות של המדינה 

והצוות החינוכי הנאמן 
לערכים. 

בית הספר, הקהילה 
ומוסדות הדת.

הצוות החינוכי 
בבית הספר או 

תוכניות חיצוניות. 
הקניית הערכים 

היא חלק מַהקשר 
הבין־אישי בין 

המורה לתלמיד. 

בית הספר, 
המשפחה, 

המסורת וכן 
הצוות החינוכי 

הנותן דוגמה 
אישית. 

מהי מידת 
ההפנמה 

של החינוך 
לערכים?

ישנם תלמידים ומורים 
שאינם מזדהים עם 
הערכים, אבל אינם 
יכולים להביע זאת 

בפומבי.

יש מי שאינם מזדהים 
עם הערכים, אבל 

יתקשו לצאת 
מהתרבות שהם 

שייכים לה.

יש התאמה אישית 
של התוכניות, ולכן 

ההפנמה תלויה 
בתלמיד ובבית 

הספר. 

הערכים מופנמים 
לרוב באופן מלא 

מאחר שהם 
משקפים נורמות 
מקובלות בחברה.

מה קורה 
במקרה של 

מחלוקת 
בעניין 

הערכים?

הצוות החינוכי נדרש 
לדווח למנהל או לגופי 

הפיקוח המדינתיים 
ולהעניש תלמידים 

שאינם מפנימים את 
מערכת הערכים 

הלאומית. הדיווח 
והענישה עלולים להפוך 

לאמצעי לדיכוי מורים 
ותלמידים שחושבים 

אחרת.

מאחר שכל קבוצה 
יכולה ללמד על פי 
דרכה, המחלוקת 

נפתרת בדרך עקיפה. 

לרוב, הערכים 
אינם שנויים 

במחלוקת, והם 
משקפים את 

התרבות הבית 
ספרית המקובלת. 

יש גמישות, 
ובית הספר יכול 

לשנות את תוכנית 
הערכים לפי צרכיו.

הערכים משקפים 
לרוב נורמות 

מקובלות בחיי 
היום־יום, ולכן 

אין מחלוקת 
משמעותית. 

מי מפקח 
על החינוך 

לערכים? 

הצוות החינוכי נדרש 
להיות שליח של 

המדינה ולפקח, וכן 
ישנם גם גופי פיקוח של 

המדינה.

התוכניות הן לעיתים 
ביוזמת המורים 

והקהילה, ואולי בשל 
כך אין כמעט פיקוח. 

יש הערכה פנימית 
של בית הספר. 

המדידה היא לצורך 
שיפור ולמידה ולא 

בשל הצורך לפקח. 

הערכים 
מושרשים עמוק 

בתרבות בית 
הספר, המשפחה 

והקהילה, ויש 
פיקוח מצד בית 
הספר וההורים.
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