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חינוך מוכוון ערכים -
גישות ,מהלכים ואתגרים בעולם ובישראל

יום העיון חוסן ,חינוך והתמודדות עם גזענות נערך ביום הבין־לאומי למאבק
בגזענות ועוסק מדי שנה בחינוך לסובלנות ולהגברת האמון בין תרבויות שונות
בחברה הישראלית .השנה מתמקד יום העיון בסוגיית החוסן בחברה הישראלית
ובעולם כולו.
הטקסט שלהלן נכתב כחומר רקע ליום העיון ,והוא מבוסס על נושאים שנידונו
במסגרת עבודתה של ועדת המומחים של היוזמה לנושא חינוך לערכים – קווים
מנחים למדידה והערכה .תפקידה של ועדת המומחים הוא להמליץ על דרכים
לעדכון שיטות ההערכה של החינוך מוכוון הערכים כפי שנעשה בתחום הידע
והמיומנויות .כחלק מעבודתה היא עסקה בין היתר בהבהרת משמעותם של
המונחים "ערכים" ו"חינוך מוכוון ערכים" במערכות חינוך בארץ ובעולם.
מבין שלל הנושאים שנדונו בוועדה בחרנו להתמקד בשני נושאים הקשורים
ליום העיון ולנושא החינוך לסובלנות והמאבק בגזענות:
1.פיתוח מרחב חיים משותף במערכת החינוך.
2.חינוך מוכוון ערכים  -גישות ,מהלכים ואתגרים בעולם ובישראל
הדו"ח המסכם של הוועדה יפורסם בחודשים הקרובים ויכלול את מגוון הנושאים
שנדונו בוועדה ,תמונת מצב והמלצות.
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חינוך מוכוון ערכים הוא שם כולל למגוון רחב של תפיסות ,גישות פדגוגיות
ופרקטיקות .מהן התפיסות המרכזיות לחינוך מוכוון ערכים ובמה הן נבדלות?
כיצד משפיעים האתגרים הגלובליים על החינוך האזרחי? לאחר שנענה על
שאלות אלו נתמקד במתרחש בישראל :המהלכים המרכזיים שמוביל משרד
החינוך בתחום החינוך לערכים ,הגורמים המעורבים בעיצוב המדיניות וביישומה
והאתגרים המרכזיים בתחום.

תפיסות שונות של חינוך לערכים
במדינות שונות בעולם קיימת תפיסה משותפת ולפיה חינוך מוכוון ערכים יוצר
"טוב משותף" והוא הבסיס לחברה מתוקנת ויציבה .מעבר לגרעין המשותף הזה
קיימת שוֹנוּת רבה בחינוך מוכוון ערכים בין מדינות שונות .אפשר לציין ארבע
תפיסות מרכזיות המנחות את החינוך מוכוון הערכים:
1.תפיסה לאומית – על פי תפיסה זו ,מטרת החינוך מוכוון הערכים היא
יצירת אזרחים נאמנים המחויבים למדינת הלאום .הערכים המרכזיים
בתפיסה זו הם ערכים פטריוטיים ,השמים דגש על הקשר ללאום ולארץ.
2.תפיסה רב־תרבותית – המטרה היא לעודד התחשבות בקבוצות
השונות החיות במדינה ולכבד את כל התרבויות ואת כל מערכות הערכים
במדינה בלי להכריע ביניהן .הערכים המרכזיים בתפיסה זו הם ערכים
פלורליסטיים ,ובהם היכרות עם נרטיבים שונים ותרבויות שונות.
3.תפיסה מבוזרת – הדוגלים בתפיסה זו מתמקדים בטיפוח תכונות שיסייעו
לתלמידים ולתלמידות להשתלב בחברה ובשוק התעסוקה בפרט .על פי
גישה זו ,משרד החינוך מגדיר רק ערכים מרכזיים ולבית הספר ניתנת
אוטונומיה בבחירת תוכנית הלימודים .תפיסה זו לא מקדמת ערכים
מסוימים אלא את רעיון הבחירה ואת חשיבות הפרשנות והעיבוד ברמה
הבית ספרית.
4.תפיסה התנהגותית – תכליתה של תפיסה זו היא לטפח אנשים טובים
שינהגו באופן מיטיב עם עצמם ועם זולתם .הערכים המרכזיים בתפיסה
זו הם ערכים חברתיים ,ובהם כבוד לאדם ולחברה ,עזרה ונתינה לזולת,
אדיבות וסובלנות.

חינוך אזרחי בעידן גלובלי – שתי תפיסות מנוגדות
בשני העשורים האחרונים התפתחה תפיסה של חינוך אזרחי גלובלי (Global
 )Citizenship Education – GCEוהיא הופכת משמעותית יותר ויותר בתחום
החינוך הערכי .המטרה של חינוך זה היא להכין את התלמידים להתמודדות עם
סוגיות גלובליות כמו פערים חברתיים־כלכליים ,יחסים בין־לאומיים ,השתלבות
תעסוקתית וחברתית בעולם משתנה ופתוח ,קיימוּת ועוד.
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תחת מטרה זו התפתחו שתי תפיסות המקדמות ערכים מנוגדים – הראשונה
נגזרת מהדמוקרטיה הביקורתית ומדגישה ערכים של סולידריות ,שוויון ,זכויות
אדם ,אחריות חברתית ואזרחות פעילה .השנייה נובעת מהדמוקרטיה הניאו־
ליברלית המדגישה הישגים כלכליים ,יזמות ותחרותיות.
הגישה המובילה לחינוך אזרחי גלובלי משתנה בהתאם למאפיינים ולצרכים של
כל מדינה .ולכל מדינה תפיסה ספציפית אשר מנחה אותה בנושא .למשל ,קנדה
היא מדינה עם ריכוז גבוה של מהגרים ,לכן החינוך האזרחי הגלובלי מתמקד
בקידום רב־תרבותיות ,לכידות חברתית ושלום .בארה"ב ,לעומת זאת ,המטרה
המרכזית בחינוך האזרחי הגלובלי היא לשמור על מעמדה של המדינה כמנהיגה
עולמית ולהכין את התלמידים האמריקאים להתחרות בכלכלה העולמית .בסין
החינוך האזרחי הגלובלי מתמקד בהנגשת ההזדמנויות של התלמידים להצליח
להתחרות בכלכלה הגלובלית.

הכישורים של הדור הבא – כישורים גלובליים
ארגון אונסק"ו וארגון ה OECD-פועלים לקידום חינוך אזרחי גלובלי בגישת
הדמוקרטיה הביקורתית .מטרתם היא להצמיח דור חדש של אזרחים שיש להם
יכולת להתמודד עם סוגיות גלובליות ולקדם קיימות ורווחה של הכלל .כחלק
ממהלך זה ,פיתח והגדיר ארגון ה OECD-סדרה של כישורים גלובליים (global
 )competenciesשיש לפתח אצל תלמידים ותלמידות במסגרת החינוך
האזרחי .כישורים אלו משלבים ארבעה רכיבים – ידע ,מיומנויות (קוגניטיביות
וחברתיות־רגשיות) ,עמדות וערכים:
1.יכולת לבחון סוגיות ומצבים בעלי חשיבות מקומית ,גלובלית ותרבותית,
כגון עוני ,תלות כלכלית ,הגירה ,אי־שוויון ,סיכונים סביבתיים ,סכסוכים,
הבדלים בין־תרבותיים וסטריאוטיפים.
2.יכולת להבין ולכבד נקודות מבט ותפיסות עולם שונות.
3.יכולת ליצור אינטרקציות חיוביות עם בני אדם מרקע לאומי ,אתני ,דתי,
חברתי ,תרבותי או מגדרי שונה.
4.יכולת לנקוט בפעולות המקדמות פיתוח בר־קיימה ורווחה של הכלל.
בפועל ,יישום גישה זו של חינוך אזרחי גלובלי הוא מאתגר .מעבר למחסור
במשאבים ,קידום ערכים אוניברסליים נתפס כפעולה מנוגדת לקידום האינטרסים
של פרטים או של מדינות .למשל קידום צדק חברתי־סביבתי ברמה הגלובלית
נתפס כמנוגד לקידום יתרון תחרותי בשוק הבין־לאומי.
מדידה של כישורים גלובליים – הניסיון הראשון להעריך כישורים גלובליים
נעשה במבחני פיז"ה ב 2018-באמצעות שני כלי מדידה :שאלון דיווח עצמי
ומבחן קוגניטיבי .בשאלון הדיווח העצמי נבחנו המודעות של התלמידים לסוגיות
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גלובליות ותרבותיות ,המיומנויות (הקוגניטיביות והחברתיות) והעמדות שלהם.
המבחן הקוגניטיבי התווסף לשלושת תחומי האוריינות הנבדקים במחקר פיז"ה
ובחן את הידע של התלמידים בסוגיות גלובליות נבחרות .כמו כן נבחנו מיומנויות
קוגניטיביות כמו בחירת מקורות ,הערכת מידת האמינות שלהם ושימוש בהם
להנמקה ולתיאור מצבים מורכבים.
התוצאות בישראל – מבין  27המדינות שהשתתפו במחקר ההערכה של
הכישורים הגלובליים ,דורגה ישראל במקום ה .10-ממוצע ההישגים בה גבוה
מהממוצע הבין־לאומי אך פיזור הציונים בה הוא הגדול ביותר מבין כלל המדינות
המשתתפות .עוד עולה מממצאי המחקר כי בתי הספר בישראל מתמקדים
יותר ברכישת ידע בנושא כישורים גלובליים ופחות בהיכרות בלתי אמצעית עם
בני תרבות אחרת או בדיון בנושאים אקטואליים הקשורים בסוגיות גלובליות
עכשוויות.
פרופ' אנדריאס שלייכר ,ראש תחום חינוך ב ,OECD-טען לאחרונה במפגש
שנערך במכון טאוב כי צפויים שינויים משמעותיים בכל תפיסת ההערכה של
הארגון .תהליכי הוראה-למידה נעשים גמישים ודינמיים ומרכז הכובד עובר
ממשרדי החינוך אל בתי הספר .לכן יש לפתח מערך משוב מתמשך לאורך כל
תהליך הלמידה ולא להסתפק במבחן לאחר הלמידה.

מהלכים ותוכניות
לחינוך מוכוון ערכים בישראל
בחזרה לישראל :חלק זה של המסמך יעסוק בעיצוב המדיניות של חינוך מוכוון
ערכים בארץ ויסקור את המסמכים העדכניים ביותר של משרד החינוך בתחום.
מאז שנחקק חוק החינוך הממלכתי תשי"ג– 1953הוא משמש תשתית עקרונית
לכל מערך החינוך במדינה וכן לחינוך מוכוון ערכים .בסעיף  2של החוק מפורטות
מטרות החינוך ,ובהן" :להנחיל את העקרונות שבהכרזה על הקמת מדינת
ישראל ואת ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ולפתח יחס
של כבוד לזכויות האדם ,לחירויות היסוד ,לערכים דמוקרטיים ,לשמירת החוק,
לתרבותו ולהשקפותיו של הזולת ,וכן לחנך לחתירה לשלום ולסובלנות ביחסים
בין בני אדם ובין עמים".
משרד החינוך פועל לעיצוב מדיניות בהתאם לחוק החינוך הממלכתי ,אך לאורך
השנים חלו שינויים בפרשנות להוראות החוק ולערכים הכלולים בו ,בהתאם לרוח
התקופה מבחינה חברתית ופוליטית .נוסף על כך לאור השוֹנוּת האידיאולוגית
בין קהילות בחברה הישראלית ובתוכן ,המשרד מתקשה להגדיר בצורה אחידה
ומוסכמת את סט הערכים הרצוי ואת אופן המדידה וההערכה שלהם.
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"המילה האחרונה" והעדכנית ביותר בחינוך מוכוון ערכים נמצאת בכמה מסמכים
של המשרד שפורסמו לאחרונה:

מסמך המדיניות הפדגוגית הלאומית:
דמות הבוגרת והבוגר במערכת החינוך ()2021
מסמך זה מהדהד את נייר העמדה של ה OECD-משנת  2019על חינוך בעולם
בשנת  .2030זהו המסמך האופרטיבי ביותר שנמצא כיום במשרד החינוך ובו
פירוט של חמישה ערכים רצויים ,ונלווית אליו מצגת של אגף אסטרטגיה ותכנון
שבה פורטו רכיבי הליבה של כל אחד מהם .מסמך זה מעובד בימים אלה
למדיניות כוללת של ידע ,מיומנויות וערכים.
לוח  .1ערכי דמות הבוגרת והבוגר ורכיבי הליבה
מס' ערך הערכים
1

רכיבי הליבה

אהבת הדעת וחדוות

גילוי סקרנות ועניין בלמידה ,רוחב

הלמידה

אופקים וחתירה לידע ,הסתמכות על
ידע מבוסס נתונים ,שאיפה למצוינות
ולמיצוי יכולות אישיות

2

מחויבות לערכי מדינת

היכרות ומחויבות לערכים יהודיים

ישראל כמדינה יהודית

ודמוקרטיים ברוח מגילת העצמאות,

ודמוקרטית

כיבוד סמלי המדינה ושמירת החוק,
שירות משמעותי (צבאי ,לאומי
ואזרחי) ,השתתפות בתהליכים
דמוקרטיים בחברה

3

כבוד ערכֵי המורשת

מחויבות לערכי המורשת והזהות

והתרבות במדינת ישראל

התרבותית של התלמיד ,היכרות
עם מגוון תרבויות ומורשות במדינה
והבעת כבוד אליהן

4

כבוד האדם והמשפחה

5

צדק חברתי וערבות הדדית

כבוד לאדם וזכויות יסוד ,שמירה על
קדושת החיים ,כיבוד ההורים והמעגל
המשפחתי
יושרה והגינות ,סולידריות ועזרה לזולת,
מעורבות חברתית ואזרחית ,מחויבות
לטבע וקידום צדק סביבתי
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ניתן לראות שרשימת הערכים משלבת בין ערכים אוניברסליים לפרטיקולריים
באופן התואם למטרות חוק חינוך ממלכתי וניכר כי נעשה בה שימוש בשיח
עכשווי (למשל :מיצוי יכולות אישיות ,צדק סביבתי ,שירות אזרחי וכדומה) .יחד
עם זאת ,מהטקסט עולים כמה קשיים המופיעים גם במסמכים נוספים:
טשטוש או חוסר הבחנה בין ערכים לבין מיומנויות ,כישורים ועמדות:
למשל ,נכון יותר להגדיר רכיבים כמו רוחב אופקים וחתירה לידע כעמדות
ולא ערכים.
שאיפה של משרד החינוך להאחדה ,לסטנדרטים משותפים ולנורמות
חוצות מערכת בשם עקרון השוויון ,בשעה שהמדיניות בעולם כולו ,וגם
בישראל ,עוברת לביזור ,אוטונומיה ניהולית ,מתן גמישות פדגוגית גדולה
למורים ומתן אפשרות בחירה לתלמידים.
מצד אחד מודגשת החשיבות בהכרת ערכים יהודיים ומחויבות להם אצל
כלל התלמידים (ערך  ,)2ומצד שני ניתן מקום וכבוד למסורות ולתרבויות
אחרות בחברה (ערך  .)3הדבר עלול ליצור סתירה ,במיוחד בקרב
תלמידים מאוכלוסיות מיעוטים או מהחברה החרדית .לאור המורכבות
הקיימת בחברה הישראלית ,חשוב להתייחס באופן מעמיק למתח בין
שני הערכים הללו.

מסמכי מתנ"ה (מארז תכנון ,ניהול והיערכות)
מסמך מתנ"ה מציע לצוותי ההוראה ולמנהלים מגוון רחב של כלים לתכנון ,ניהול
וארגון ההוראה והלמידה .המסמך מציג ארבע מטרות לעשייה חינוכית ומפרט
את היעדים תחת כל מטרה .מטרה ב' מוקדשת כולה לחינוך מוכוון ערכים ברוח
מגילת העצמאות.
מעיון במסמכי מתנ"ה בולט הניסיון ליצור רצף מהגן ועד לתיכון בהיבט של חינוך
מוכוון ערכים ,אך לא תמיד הדבר אכן מצליח .למשל תחום הכשירות הרב־
תרבותית (היכולת להבין ולכבד נקודות מבט ותפיסות עולם שונות והיכולת
ליצור אינטראקציות חיוביות עם בני אדם מרקע שונה) הוא עוגן מרכזי וחשוב
במבחני פיז"ה מאז שנת  .2018במסמך מתנ"ה הנושא מופיע בחינוך היסודי אך
נעדר מחטיבת הביניים ומהחטיבה העליונה.

חוברת "מובילים ערכים" ()2014
עד לאחרונה ייצגה חוברת זו את מדיניות משרד החינוך לחינוך מוכוון ערכים
בבית הספר העל־יסודי ,והיא מסכמת את עבודתה של ועדה משותפת של
מינהל חברה ונוער והמזכירות הפדגוגית .מטרת הוועדה הייתה לבנות תוכנית
לחינוך מוכוון ערכים אשר יקדם זהות יהודית ,ציונית ,ישראלית והומניסטית
למגזר היהודי ומהלך מקביל לחברה הערבית.
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כל אחד מהמקצועות הנלמדים מוצג בנפרד כולל פירוט של נושאי הלימוד ,הרעיון
המרכזי בכל אחד מהם ,הערכים הנכללים בהם ,הערות דידקטיות ולפעמים גם
דילמות .על אף הפירוט הרב וההתייחסות המעמיקה לכל מקצוע ומקצוע ,אין
במסמך אינטגרציה רוחבית של הערכים המשותפים לכלל המקצועות ,אשר
חיונית לגיבוש תשתית ערכית ולפיתוח זהות על בסיס ערכי משותף.

התפיסה המערכתית לחינוך ערכי לקידום
זהות יהודית ,ציונית ,ישראלית והומניסטית
על אף שהכותרת מתמקדת בקידום זהות יהודית ,מדובר בניסיון לשיתוף פעולה
רחב בין כמה גורמים במשרד החינוך :המינהל הפדגוגי (אגפי הגיל היסודי
והעל־יסודי) ,מינהל חברה ונוער ,מינהל עובדי הוראה ,המזכירות הפדגוגית,
מנַהֲ לֵי בתי ספר.
שפ"י ,מינהל החינוך הדתי ,מינהל החינוך הערבי ונציגים של ְ
בעקבות מהלך זה הופעלה במשך שבע שנים "התוכנית המערכתית לחינוך
ערכי לקידום זהות יהודית ,ציונית ,ישראלית והומניסטית" מטעם מינהל חברה
ונוער .התוכנית אף לוותה במדידה והערכה של ראמ"ה.
הנחות היסוד של שני המסמכים האחרונים – מובילים ערכים והתפיסה
מורה ומורה הם אנשי ונשות חינוך המממשים
המערכתית לחינוך ערכי – הן שכל
ָ
חינוך לערכים ,ושחינוך מוכוון ערכים הוא חלק אינטגרלי מכלל העשייה ,חוצה
דיסציפלינות ואינו עומד בפני עצמו .כמו כן לבתי הספר ניתנת אוטונומיה לבחור
את הדגשים הערכיים בהתאם לערכי היסוד הרלוונטיים עבורם.
על אף שמסמכים אלה עומדים על הצורך בגמישות במתן הדגש הערכי ,מופיעים
בהם אותם ערכי היסוד הנמצאים במסמכים אחרים שהוצגו לעיל:
ערכי המורשת והתרבות היהודית והציונית ,זהות יהודית־ישראלית;
מחויבות למדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית;
כבוד האדם ,אהבת האדם וזכויות האדם;
צדק חברתי ,סולידריות ומעורבות חברתית ואזרחית;
אהבת הדעת ,החקר ,והסקרנות;
פיתוח מלוא היכולת של כל תלמיד ותלמידה.
הביקורת על רשימה זו היא שחסרה בה התייחסות להיבט הרב־תרבותי של
החברה בישראל ולחלוקה המגזרית של מערכת החינוך.
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מסקירת כלל מסמכי המדיניות שהוצגו לעיל עולה כי הם דומים מאוד זה לזה
ויש ביניהם ואריאציות קלות .פרופ' עמי וולנסקי שכיהן כמדען הראשי של משרד
החינוך בשנים  ,2016-2013ציין כי בשנות ה 70-המדיניות במשרד החינוך
הייתה לעודד את התלמידים והתלמידות לדון בסוגיות נוקבות שעמדו במרכז
המחלוקת הציבורית .זאת מתוך אמון במורים ומתוך הבנה כי שיפוט מוסרי
יוכל להתפתח רק בתנאים של דיון בסוגיות רגישות ושנויות במחלוקת בחברה
הישראלית .לטענתו של וולנסקי ,ככל שהחריף המתח הפוליטי בין חלקי החברה
השונים בישראל ,כך צמצם המשרד את העמדה הפתוחה שבה נקט .תהליך זה
הגיע לשיאו בשנת  2017כאשר הוגשה לכנסת הצעת חוק (תיקון לחוק חינוך
ממלכתי) ולפיה שר החינוך יקבל סמכות לחסום את הכניסה לבתי הספר בפני
גורמים ומרצים מן החוץ כאשר הוא סבור שפעילותם עומדת בסתירה לכלל
מטרות החינוך.

התרומה הייחודית של החינוך הבלתי פורמלי לחינוך מוכוון ערכים
החינוך הבלתי פורמלי הפועל בתוך המערכת הפורמלית ומחוצה לה הוא כר
חשוב לפעילות ערכית .ישנן שתי מטרות משלימות לחינוך הבלתי פורמלי:
המטרה הראשונה היא סוציאליזציה ,כלומר רכישת הכללים והערכים של
החברה .מטרה זו מובילה לגיבוש מערכת ערכים בעלת אופי חברתי .המטרה
השנייה היא אינדווידואציה כלומר פיתוח עצמיותם של התלמידים לצורך מימוש
עצמי .מטרה זו מובילה לגיבוש מערכת ערכים בעלת אופי אישי.
הבעיה המרכזית שממנה סובל החינוך הבלתי פורמלי היא העמימות
בהגדרתו .הגדרות שונות לחינוך הבלתי פורמלי מתמקדות בהיבטים ארגוניים
או פרוצדורליים ,בעוד שהדגש צריך להיות על הבהרת התפיסה הפדגוגית־
חינוכית של התחום .העיסוק בהגדרות של החינוך הבלתי פורמלי נועד לחדד
את ההבדל בינו לבין החינוך הפורמלי ולהגדיר את מאפייניו הייחודיים בהקשר
של חינוך מוכוון ערכים.
מספרות המחקר עולה כי מאפיין מרכזי וייחודי של החינוך הבלתי פורמלי הוא
מגוון צירי ההשפעה שלו:
ציר ההשפעה האישי כולל בין היתר הזדמנות להתנסות בזהויות חדשות
והבניית זהות ,בחינה אישית של עמדות ,קידום אוטונומיה וכישורים לא
קוגניטיביים.
ציר ההשפעה הבין־אישי כולל למשל שיפור אקלים חברתי ,דיאלוג
שוויוני ,פיתוח כישורים חברתיים ,תרגול תקשורת בין־אישית וצמצום
תחושת ניכור.
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ציר ההשפעה החברתי־קהילתי כולל יחסי גומלין בין המתנדב לסביבתו
היוצרים מודעות לזולת ומפתחים זהות קהילתית ,מעורבות חברתית,
פיתוח סבלנות וסובלנות ,עמדות חיוביות לשילוב אוכלוסייה עם צרכים
מיוחדים ועוד.
ציר ההשפעה הלאומי־אזרחי כולל קטגוריות כגון היכרות עם "אחרים"
כחלק מגיבוש זהות ישראלית ,הזדהות עם ערכים דמוקרטיים ,גיבוש
ערכים תרבותיים ,מעורבות אזרחית ועוד.
ציר ההשפעה המקצועי כולל למשל פיתוח כישורים כגון תכנון וארגון,
ניהול זמן ,יכולת לחתור להשגת מטרות ולשאת באחריות לתוצאות.
צירים אלו ממחישים את הרצף הקיים בין מכוּונוּת (אוריינטציה) כלפי הזולת
לבין מכוונות כלפי העצמי .שתי מגמות אלו יכולות להתקיים זו לצד זו ,לא קיימת
בהכרח סתירה בין עשייה למען הזולת לבין חתירה למטרות אישיות .בהקשר זה
חשוב לראות בחינוך הבלתי פורמלי חלק מתפיסת הרצף החינוכי וליצור הגדרות
מובְנוֹת לתחום שישלבו בין מטרות מכל הצירים שהוצגו.

חינוך מוכוון ערכים בישראל -
מיפוי הגורמים המעורבים והאתגרים
מיפוי הגורמים המעורבים והאתגרים בקביעת המדיניות וביישום בפועל של
חינוך מוכוון ערכים מצביע על כמה מורכבויות:

קושי בגיבוש מדיניות ארוכת טווח
משרד החינוך רואה עצמו כאחראי על החינוך מוכוון הערכים ומייחס חשיבות
לערכים כרכיב חשוב ב"משולש הזהב" העולמי לצד ידע ומיומנויות .לאידיאולוגיה
של כל שר חינוך מכהן ישנה השפעה משמעותית על החינוך מוכוון הערכים
במערכת .ניתן לראות זאת ברשימת תוכניות הלימודים המוצעות למנהלים
במיקור חוץ – תוכניות התואמות את האידיאולוגיה של השר המכהן מקבלות
אישור ואף מימון ממשרד החינוך ואילו תוכניות הנוגדות את האידיאולוגיה של
השר נפסלות.

קושי בתיאום בין האגפים השונים במשרד ובין גורמים נוספים
גורמים רבים במשרד החינוך מעורבים בחינוך מוכוון ערכים; לפי ההגדרות
הרשמיות ,המזכירות הפדגוגית אחראית על התכנים העיוניים ,מינ ְהל חברה
ונוער אחראי על חינוך מוכוון ערכים בחטיבות ובתיכון ,אגף א' לחינוך היסודי
אחראי על הנושא בבתי הספר היסודיים ושפ"י אחראי על החינוך הרגשי.

10

נוסף על כך ,פועלים בתחום זה ובזיקה למשרד החינוך גם במכון אבני ראשה
להכשרת מנהלים ובמכון מופ"ת.
ההפרדה הרשמית בין תחומי האחריות של כל אחד מהגופים היא מלאכותית
וגורמת לקשיים .ההתנהלות העצמאית של כל אחד מהאגפים במשרד החינוך
מובילה לכתיבתן וליישומן של תוכניות שונות ,לא תמיד בתיאום או בשיתוף
פעולה בין האגפים .כמו כן ,לעיתים מתפתחים מאבקים בין האגפים בנוגע
לתחומי אחריותם בנושא זה .אך המורכבות לא מסתיימת במטה המשרד:
במעבר מהמטה לשטח נמצאים מנהלי המחוזות ודרגי הפיקוח וגם להם
השפעה מכרעת על האופן שבו יתממש החינוך מוכוון הערכים בכל מחוז ומחוז.
נראה כי אין יד מכוונת וכתובת מאגמת אחת אשר נוטלת אחריות על תכנון,
הובלה והערכה של תחום זה .המבנה המורכב של משרד החינוך (מטה ושדה,
מינהלים ואגפים ,הפרדה בין חינוך פורמלי ובלתי פורמלי ועוד) מקשה על סנכרון
המאמצים ויצירת סינרגיה ביניהם.

פערים בין התוכניות שנקבעות במטה לבין יישומן בפועל
נוסף על חוסר התיאום בנושא חינוך מוכוון ערכים בין גורמי המטה במשרד
החינוך ,המיפוי הצביע על פערים משמעותיים בין התוכניות שנקבעות במטה
המשרד לבין יישומן בפועל .התוכניות עוברות שינוי ונתונות לפרשנות של
גורמים מתווכים רבי עוצמה ,חסר היזון חוזר מן השדה אל המטה ואין תיאום בין
הוגי התוכניות והמפקחים על יישומן.
בהקשר לכך ,רשויות מקומיות אשר ידן משגת יכולות לממן לבתי הספר שלהן
תוכניות במיקור חוץ בהפעלתן של עמותות וארגונים שונים ובהתאם לתפיסתן
האידאולוגית ,גם אם היא מנוגדת לתפיסתו של שר החינוך המכהן .במקרים
אחרים ,משמשות הרשויות המקומיות רגולטור נוסף לתוכניות במיקור חוץ
שמממן משרד החינוך ,כדי לפקח על התכנים הנלמדים.

מחסור בהכשרות לניהול שיח ערכי בכיתה
אומנם משרד החינוך קובע את התכנים הערכיים אך אין ספק כי לגורמי השדה יש
השפעה ניכרת על המתרחש בפועל .המנהלים והמנהלות בבתי הספר יכולים
להתאים את המינונים והדגשים בהתאם לתפיסתם ולמאפייני בית הספר .בסופו
של דבר ,המורות והמורים הם החוליה המרכזית ביישום של חינוך מוכוון ערכים.
נראה שמורים לא מקבלים הדרכה מתאימה על האופן שבו יש לנהל שיח ערכי
בכיתה או להביע את עמדותיהם האישיות ,ומשום כך מכך רבים נמנעים מכך.
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קושי לשלב בין חינוך מוכוון ערכים ובין חינוך להישגיות
מחקר המיפוי הצביע גם על המתח המתקיים במרחב בית הספר בין חינוך מוכוון
ערכים ובין חינוך להישגיות .מורים ותלמידים ציינו כי בבתי הספר מושם דגש
רב יותר על מצוינות לימודית והצלחה בבחינות הבגרות ,וכך הדיון בערכים נותר
פעמים רבות מחוץ לכיתה.

פערים בין תפיסות ערכיות של הנהלת בית הספר ,ההורים
ועמותות במיקור חוץ
מורכבות נוספת עולה כאשר קיים פער בין התפיסה הערכית של ההורים ,בית
הספר ועמותות במיקור חוץ .במקרים כאלו עלולה להתפתח מחאה של ההורים
שעשויה לגרור התערבות של הרשות המקומית.

לסיכום ,מסרים ערכיים עוברים כיום ממשרד החינוך אל השדה בצורה לא
שיטתית ולא מחושבת מספיק .יתר על כן ,מגוון שחקנים בתוך המערכת ומחוצה
לה מעורבים בתהליך .כתוצאה מכך החינוך המוכוון ערכים נתון לפרשנות
ולשינוי תדיר .חשוב לגבש מדיניות סדורה ועקבית יותר שתתייחס לנושאים
כמו היבטים קוריקולריים ופדגוגיים ,הגדרת תחומי האחריות של הצוות החינוכי
וכן מתן אוטונומיה פדגוגית לאנשי החינוך לצד הכשרה ופיתוח מקצועי של כל
העוסקים בתחום.
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יוזמה – מרכז לידע ולמחקר בחינוך מקדמת שימוש שיטתי בידע מחקרי
עדכני ומבוקר בשגרות העבודה של העוסקים בחינוך .ידע מחקרי נגיש
וזמין למקבלי החלטות ולציבור הרחב חיוני לגיבוש מושכל של מדיניות
ולתכנון מיטבי של התערבויות – לשיפור הישגי החינוך בישראל.

