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  : הבאות סקנות המאמר לאשש את שתי הממטרת 

 חייבים לעשות הבחנה חד משמעית "מידה טובה"תומכי כל תיאוריה עקבית של  .1

  ;בין מידה טובה אמיתית לבין חיקויה

 רציונאליים וקוהרנטיים אודות ערכים שיחיםרב של היות ובחברתנו קיים מספר  .2

ל חינוך ש , ומקובלת על כולם לא ניתן להציג תוכנית רציונאלית,ומידות טובות

 שכל , להציג תוכניות שונות מתחרות הואמה שניתן לעשות. לערכים בחברתנו

 .זווית ראייה מסוימת בלבדלא תתיימר לשקף את גישת הכלל אלא אחת מהן 

  

  

לעשות את מה שאיש -גישות שונות של ערכים מניחות כי קיים הבדל בין להיות מוסרי ל

פעולות נכונות אלא במניעים על מנת להיות מוסרי יש צורך לא רק ב. מוסרי עושה

אינו מנותק מעיון בסיבות שיפוט הפעולות החיצוניות מבחינה מוסרית לעולם .  נכונים

על מנת לכנות מישהו מוסרי או בעל מידה טובה כזו או אחרת , לכן.  לולביצוע פעולות א

  ?  כפי שפעל מאיזה סיבות הוא פעל:עלינו לענות על השאלה

  

: ולהעה לרגשות ורצונות של סובייקט הפקשור, פוט המוסרי קשורה לשישאלה אחרת ה

שיח מידה טובה קוהרנטי מכונן לא רק ? רם לסובייקט כאב או הנאהמה במצב שנוצר ג

במצבים : מוסריתהפעילות  הרגשות נכונות שתואמות את ה אלא,פעולות ומניעים נכונים

סובייקט מוסרי ,   למשל. צער–ב אחר במצ, ל הסובייקט המוסרי לחוש הנאהמסוימים ע

  .ער לראות סכנות האורבות לחף מפשע טצמנהנה מהעזרה שהוא מושיט לזולת ו

  

ת ת כי עלינו לקחת את הפעולה המסוימ הנוספת לשיפוט המוסרי גורס הנפוצההדרישה

האם התנהגותו בהקשר לפעולותיו הרלוונטיות לאורך זמן ולבחון , ואלשל האינדיביד

  ? יחס לו מידה טובהמאשרת את יכולתנו לי

  

  

  



ל לבירור "יומי של תארים מוסריים חיוביים אינו תואם את הדרישות הנ-השימוש היום

 .הפוליטית שלנו חלוקה בשאלות מוסריות קשות התרבות. מעמיק של שאלת המוסריות

בין  הסכמותה-אימכוונת להסוות את גודל , רטוריקה הפוליטית האופיינית לתרבותה

רטוריקה זאת משתמשת .  לערכיםוס באשר הסתמכות על דימוי הקונצנזים על ידי הצדד

ארי מידות בצורה לא קוהרנטית ומתעלמת מקיום השיחים האלטרנטיביים של מידות  בת

  .וסעולות שלכאורה אמורות להיות בקונצנזומקיום של הערכות שונות של הרבה פ

  

*        *        *  

יב להסתמך על דרך כלשהי של שינוי במיוחד חינוך הילדים חי, כל חינוך לערכים

היא מה יכולים המחנכים להציע לילדים כדי השאלה הנשאלת .  של תלמידיםהמניעים

כיצד לגרום להם ? יסטים למוסרייםאם מאגוהשהם ירצו לשנות את היעדים הפנימיים של

אלת שנשאלה נוספת ה? וקא משום שהיא טובהלהעריך ערכים כערכים ומידה טובה דו

כיצד ניתן להיות בטוח , זה היא כיצד ניתן להעריך את עבודת המחנך לערכיםבהקשר 

. יודע להשפיעהסכנה כאן אורבת דווקא למחנך ה? יתלמידים אכן עברו שינוי פנימהש

הרי באופן טבעי פעולות טרום מוסריות של הילדים מכוונות להנאה עצמית או להנאת 

מכוונת לערך ג של פעילות מוסרית ה שינוי לסו מהם נדרש,הם הם תלוייםבאחרים ש

רבים ילדים יעשו פעילות מוסרית מבחינה במקרים סביר להניח כי . מוסרי למענו עצמו

בה חברתית אחרת גם המניע אך בסבי, חיצונית  כדי לספק הנאה למחנך או להורה

   . מוסרית  ייעלםהזהה לפעולה לפעולה ה

ומידות רעות עם הנאה גרימת כים עם  להביא לזיהוי הערשויערכים עהחינוך ל, ובכן

  ? תוצאה רצויה מבחינת המחנךוהי האם ז. גרימת צער

  

*      *        *  

  

בדוגמא שהבאנו לעיל ראינו . בה אנו מצדדיםהתשובה לשאלה תלויה בתיאורית המוסר 

דות עבור אריסטו מי. תיאוריות של אריסטו ושל יום:  את הניגוד של שתי גישות למידות

.  לדרך חיים אידיאלית ומאושרתיםחיוניאופי המדגימות מצוינות בתחומים אלו תכונות 

ההבדל . וימנעו כאב היא נכונות לבצע פעולות שיגרמו להנאה מידה טובה ,עבור יום

כל תפישה דורשת דפוסים מסוימים של חינוך ;  ביותרבתפישות אלה הוא משמעותי

מדת שאיפה לחנך את התלמיד  עו, יום במרכז החינוך לערכיםעבור תומכי. יםלערכ

פיתוח תחושה שתאפשר לו לקבוע מה במצב לכאב של אחרים תוך להנאה ו,לרגישות 

מת זאת תומכי אריסטו ירצו עול. יבהבסחברתי כזה או אחר יביא להנאה או לכאב של ה

. אנשים טובים לבין הנאה וכאב של אנשים רעיםב של להבדיל באופן ברור בין הנאה וכא

 הנורמות האתיות במצבים רבים, ךלהפ; לגלות סימפטיהדע כי לא תמיד עליו התלמיד יי



ניתן להצביע גם על . להתנכר לסביבה מסוימת או לאנשים מסוימיםדורשות ממנו דווקא 

. מעשי של חינוך לערכיםגישות המוצאות את ביטוין באופן הי ההבדלים האחרים בין שת

פי גישה  יהיה חינוך לשלב ראשון. י שלביםלעבור דרך שנ, ם כןא, על החינוך לערכים

הגישות תלמידים יכירו את  שלב השניברק . סטוי או אחרים, של אריסטו או יום

בכך שלא ניתן לספק חינוך  חשוב להדגיש כי החינוך לערכים דומה לחינוך דתי.  האחרות

ראליות חום החינוך הדתי ניטבת. יטראלי שלא נוטה להעדפה של אחת הגישות הקיימותינ

יסיון  נ.באותה המידה בתחום המוסר. דתיות- היעדר החינוך לדת או חינוך לאי, פירושה 

חינוך יביא להיעלמות הנושא הנלמד ולהיעדר כל הגדרה למוסר לשמור על ניטראליות ב

  .ולערכים מוסריים

  

  

  

  

  


