
כיצד מחנכים לערכים בחינוך  : 1סקירה 
ספרי במדינות שונות בעולם-הבית

ערכים ' עוברים'כיצד : 2סקירה 
במערכת החינוך בישראל

ניסן-שרי אלפי



:תיאורטיותהנחות
.כל פעולה חינוכית הינה פעולה מכוונת ערכים ואידיאולוגיה➢
.  לחנך פירושו להכריע הכרעה אידיאולוגית בין חלופות של פעולה➢
ההכרעות האידיאולוגיות מותנות במחויבויות של המחליטים  ➢

.  לתפיסות ערכיות מסוימות ובהתנגדותם לאחרות
.  הספר-ישנם ערכים גלויים וסמויים המתקיימים במרחב בית➢
.ספרי הינן מבוססות ערכים-הערכה ומדידה בחינוך הבית➢

.ושיחותמאמרים:בחינוךוהתנגדותלחץ,(עורך)הרפז'יבתוך.החינוךומחשבתאידיאולוגיות.(2000).צ,לם*
.הפועליםספריית:אביב-תל

ניסן-שרי אלפי



חינוך לערכים בחינוך  תוכניות: סקירה
ספרי במדינות שונות בעולם -הבית

ניסן-שרי אלפי



,בעולםשונותבמדינותלערכיםמחנכיםכיצדלבחון:הסקירהמטרת
מדידהולדרכילערכיםלחינוךהניתנותלהצדקותהתייחסותתוך

.לערכיםחינוךתוכניותשלוהערכה

:במדינותלערכיםחינוךתוכניותבוחנתהסקירה
.קונגוהונגסין,אינדונזיה,הפיליפינים,אוסטרליה,בריטניה,ב"ארה

ניסן-שרי אלפי



:מתודולוגיה

.ואוסטרליהבריטניה,ב"ארהשלהחינוךמשרדאתרי➢
.האנגליתבגרסתםקונגוהונגהפיליפיניםשלהחינוךמשרדאתרי➢
.המוצגותבמדינותלערכיםחינוךבנושאתאקדמיספרות➢
.המוצגותבמדינותלערכיםחינוךתוכניותשלהצלחתןהבוחניםמחקרים➢

ניסן-שרי אלפי



:מרכזייםממצאים
:למשל.שונותכותרותתחתמופיעותלערכיםהחינוךתוכניות➢

."האופיחינוך","ערכיחינוך","מוסריחינוך"
הואלערכיםחינוךכימצהירההמדינההמוצגותהמדינותבכל➢

.ספרי-הביתבחינוךומהותיחשוב
.המרכזייםהערכיםעלמצהירההמדינהבהןמדינותישנן➢
הנלמדיםהתכניםעלבהחלטהמקומיתקהילהשלמעורבותה➢

.המוצגותהמערביותבמדינותיותרבולטתלערכיםהחינוךבתוכניות

ניסן-שרי אלפי



ב"ארה:1דוגמא
האמריקאיתהחינוךמחלקתידי-עלמוגדרב"בארהלערכיםחינוך➢

Character"""האופיחינוך":במושג Education
משויכתב"בארה"האופיחינוך"תוכניותשלבפופולאריותהעלייה➢

.אלימותמקרינוכח90-המשנותהחלשעלהלערכיםבחינוךלצורך
שלאופייםחינוךהיאב"בארהספרי-הביתהחינוךממטרותאחת➢

.מוסרייםכלליםוהגדרתערכיםהקנייתדרך,התלמידים
בכדי"מקומיותחינוךסוכנויות"וללמדינותהניתןפדרלימימוןישנו➢

"חזקאופי"טיפוחשמטרתןתוכניותשלובקיומןבפיתוחןלתמוך
.מקומיותלהחלטותנתונהבתוכניותהבחירהאך.ערכיוחינוך

https://www.ed.govהאמריקאיהחינוךמשרדאתר*

ניסן-שרי אלפי



ב"ארה:1דוגמא
:היא"האופיחינוך"להפופולאריותהתוכניותאחת➢

""Character Countsממשלתילאארגוןידי-עלהמופעלת.
כבוד,trustworthinessאמינות:מרכזייםערכיםשישה➢

respect,אחריותresponsibility,הוגנותfairness,דאגה
caringואזרחותcitizenship.

נובעתאינההמרכזייםבערכיםהבחירהכימצהירהארגון➢
לערכיהניתנתההכרה:ההוכחה.פוליטייםאודתייםמשיקולים

ב"ארהבכלרשמישבועעלוההכרזה,האמריקאימהממשלהארגון
Character"הארגוןשםאתהנושא Counts Week")).

/https://charactercounts.org:התוכניתאתר*
ניסן-שרי אלפי



לערכיםהחינוךשלוהערכהמדידה–ב"ארה:1דוגמא

לאורבספקמוטלתלאופיהחינוךתוכניותשלהאפקטיביותמידת➢
.הצלחתןבמדידתהחסרגםכמוביישומןהבעייתיות

לתוכניותהניתנתהנמוכהלחשיבותמובילאחידהבמדידההחסר➢
.אלו

די-עלנעשיתשהמדידהמכךגםנובעתבמדידההבעייתיות➢
.המדינהבידיולאהתוכניותאתהמשווקיםהארגונים

.אלולתוכניותברצינותמתייחסיםאינםתלמידיםלעיתים➢
הצלחההמדגישותספרי-הביתהחינוךלשיקוםלאומיותתוכניות➢

.הערכיהחינוךתוכניותשלבהצלחתןפוגעותאקדמית
ניסן-שרי אלפי



אוסטרליה:2דוגמא

המושגיתהמסגרת":אתהוציאהאוסטרליהממשלת2005בשנת➢
"אוסטרלייםספר-בבתילערכיםלחינוךהלאומית

שכלל2003-בשנעשההיקףרחבמחקרממצאיעלמבוססת➢
,בוחןכמקרהששימשוספר-בתי69-בשדהעבודת,ספרותסקירות

חינוךבנושאהרחבהאוסטרלילציבורשפנהאינטרנטיוסקר
.באוסטרליהספר-בבתילערכים

הטוב"אתלעשותמכוונות,וחמלהדאגה:מרכזייםערכיםתשעה➢
,כבוד,יושרה,ואמינותכנות,חופש,שווההזדמנות,"ביותר

.וסובלנותהבנה,אחריות

/http://www.curriculum.edu.au/valuesהאוסטרליהחינוךמשרדאתר*
The National Framework for Values Education in Australian Schools

ניסן-שרי אלפי

http://www.curriculum.edu.au/values/


והערכהמדידה–אוסטרליה:2דוגמא

החינוךתוכניותשלוהערכהמדידהעלהאחראיתהיאהמדינה➢
.לערכים

,תלמיד-מורהביחסישיפורמראההממשלידי-עלשנעשהמחקר➢
תלמידיםשלאקדמיתללמידהובמוטיבציהספרי-הביתבאקלים
.התוכניתהטמעתבעקבות

,Jones)ונס'ג➢ לתכניםמקומיתרגוםישנוכיטוענת(2009
בהטמעתמתקשותמורותכיטוענתהיאעוד.מכתיבהשהמדיניות

.מדירבותמטלותכפתיהןעלומונחותמכיווןהתוכניות

/http://www.curriculum.edu.au/valuesהאוסטרליהחינוךמשרדאתר*

ניסן-שרי אלפי



:  עבודת מחקר איכותנית
ספרי בישראל-חינוך לערכים בחינוך הבית

ניסן-שרי אלפי

ניסן-שרי אלפי



שלהעברהדרכישלראשוניתמצבתמונתלספק:המחקרמטרת
שלמבטםמנקודתכיוםבישראלספרי-הביתבחינוךערכים

.המחקרמשתתפי

ממלכתייםערכיםומתורגמיםמתעצביםכיצד:המחקרשאלת
מערכתצינורותדרךהחינוךמשרדשלהמטהברמתשנקבעו
?תלמידיםידי-עלמתקבליםהםבוהאופןעדהישראליתהחינוך

ניסן-שרי אלפי



:מתודולוגיה

חינוךואנשינשותעםעומקראיונות12הכוללאיכותניגישושמחקר➢
:ביניהם.יסודי-העלהממלכתיהחינוכיוהשדההחינוךמשרדממטה
,ספר-ביתמנהל,בעירייהחינוךאגףמנהלת,החינוךבמשרדבכירות

חברתיותרכזותשהןמחנכותמורותשתי,מחנכיםמוריםשני
.התלמידיםבמועצותפעילים,ב"יתלמידיושני

.החינוךמשרדבאתרישמוצגותכפילערכיםחינוךתוכניות➢
ספר-בבתישנערךלערכיםחינוךבנושאקודםממחקרממצאים➢

.בישראלממלכתייםיסודיים

ניסן-שרי אלפי



:הממצאיםמן

בומוקדי-רבתהליךהואספרי-הביתבחינוךערכיםהעברתתהליך➢
הערכיםתמהילאתהמעצביםהשפעהבעלישחקניםחלקלוקחים
.הספר-בתיבמרחבי

,שינוי,פרשנותעובריםמסרים.ליניאריותאינןערכיםשלהעברהדרכי➢
.חברתייםשחקניםשלערכיותלתפיסותבהתאם,והחסרההוספה

ניסן-שרי אלפי



שר החינוך

ל משרד החינוך "מנכ

מנהל חברה ונוערמנהלי מחוזות מזכירות פדגוגית

התלמידות והתלמידים

י "שפ
השירות הפסיכולוגי הייעוצי

רים"מפמאגפי גיל

תרשיםזהו.הערכילחינוךהרלוונטייםבמטהנוספיםאגפיםישנם*

באופןלמפותולאח"הדומתוךהממצאיםבהבנתלסייעשמטרתו
שלתפקידםודיוקבהרחבהצורךיש.החינוךמשרדמטהאתמייצג

.החינוךמשרדבמטההשחקנים

פיקוחפיקוח

פיקוח

הורים

מיקור חוץ

מועצת התלמידים 

מועצת תלמידים עירונית

פיקוח

הספר-הנהלת בתי

הדרכה

מנהל פדגוגי

רכזת חברתיתיועצת חינוכית

הרשות המקומית

מיקור חוץ

הדרכה

הדרכה

מועצת תלמידים ארצית

צוות חינוך והוראה

רשתות חינוך

ניסן-שרי אלפי

יסודי-העלהממלכתיבחינוךערכיםשלהעברהדרכי



:ממצאיםמן

בשדהלחץמייצריםהאקדמיתההערכהמדדי-"ציוניםמכונת"כהתלמיד➢
מסרמשדרואף,ערכיתללמידהמקוםמותיראינושלעיתיםהחינוכי

.הכלמעלהםציוניםכילתלמידיםערכי
כיייתכן."ידעמתווכת"ל"הידעבעלת"מהשתנהזהבעידןהמורהתפקיד➢

.לערכיםכמחנכתהמורהתפקידלהעמקתהזדמנותמזמןזהשינוי
וביןהחינוךמשרדבמטההערכילחינוךהנוצרותהתוכניותביןפערישנו➢

מןחסרחוזרהיזון,עוצמהרביממתווכיםנובעזהפער.בפועליישומן
.יישומןעלוהמפקחיםתוכניותהוגיביןחלקיומתיאום,המטהאלהשדה

מהשדהשעולותקיימותבתוכניותהמרכזיותמהבעיותלחלקהפתרונות➢
.התוכניתהוגישלבחומריםכברנמצאים

ניסן-שרי אלפי



:מהמחקרהעולותהשאלותמןחלק

?הספר-בבתיהערכיהחינוךשלקרנואתלהעלותישוכיצדהאם➢
הספר-בתיבכליונחלאשרבסיסיערכיםסטביצירתצורךישהאם➢

?ליצירתושותפיםלהיותצריכיםשחקניםואילובישראל
נתונותלהיותצריכותהערכילחינוךאידיאולוגיותהכרעותהאם➢

?ספר-בתימנהליאו/ורשויותשלמקומיותלהחלטות
הסכמהללאספרי-הביתבחינוךערכיםולהעריךלמדודניתןכיצד➢

?לחנךישאליהםערכיםאותםמהםעל
אוערכיותתמדידידי-עלהאם?לערכיםחינוךלמדודישכיצד➢

?ספרי-ביתואקליםלמידהעלהערכיהחינוךהשפעותבמדידת
לחינוךהקיימותהחובהבתוכניותהשימושאתלייעלניתןכיצד➢

ניסן-שרי אלפי?הספר-בבתיהערכיהחינוךשללהערכהככליםהערכי


