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 בין אידיאולוגיה למעשה :  בכיתה   משמעת 

 1מלאך -נעמי דה 

ישבה בחדר המורים   ורגש חדשגליה  ישבה מכונסת    ההומה משיחות,  בה. היא  ושקט רחש 
בעצמה ותהתה על הרגש החדש. הוא עלה קלושות בתחילת השיעור והלך והתייצב במהלכו.  

ות, וזאת  משמעת בדרכים לא רכ   יצר התעללות, צורך לא מוכר לרדות בילדים, להטיל עליהם
ו בהטלת משימות מוגדרות כל כך.  בניגוד לאמונות שלה, שדגלו בפתיחות ולא בהטלת פחד א

 2זלים בה או שמתעלמים מקיומה. אלא שגליה לא יכלה לסבול שמזל 

 מאת נגה אלבלך  ,ִסיֵלְנדמתוך הרומן 

 מבוא   . א 

ר ומורים  הזמן,  כל  מלוות את מערכת החינוך  בהן את אחד  ובעיות משמעת  קשיים האים 

בעבוד יתמקד    3תם. המרכזיים  בכיתה, הות  בעיעם    ותהתמודדה  בדרכי המאמר  משמעת 

ובארץ בפרט,  פער  בו לבין המעשה הבין  הקיים בחינוך בעולם המערבי בכלל,  אידיאולוגיה 

בעיקרה  החינוכי היא  שהאידיאולוגיה  בעוד  עם   פתושוא  ת פרוגרסיבי.  מתמיד  לדיאלוג 

כוון להשגת ציות של התלמידים, ורואה בהפרתו מא ברובו שמרני,  וה  עשהמ ה ,  התלמידים

ברומן    . "תמשמע ית  בעי" גליה  למורה  שקרה  שמאמינים    סילנדמה  רבים,  למורים  משותף 

בראשית הדברים אבסס את בחינוך פרוגרסיבי, ומוצאים את עצמם מלמדים באופן שמרני.  

להסביר את    אנסה. בהמשך  מיםחו שני תמ   ותהטענה בדבר קיומו של הפער באמצעות דוגמא

הפער,   של  בומקורותיו  לפאדון  שמנסות  לרקטיקות  או  אותו  בחלק טשטש  עליו.  גשר 

מבלי ,  עם הפער   הנדרשים להתמודדותהמקדימים  הצעדים  אצביע על  המסכם של המאמר  

 ת פלאים. להתיימר להציע לו תרופ

 
 . אורנים, המכללה האקדמית לחינוך,  מלאך -דה עמי  נ   ד"ר 1
 42 :0152לך, אלב 2
3 ittle, 2005L 
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תוגדר   זה  משמעת  ההתבמאמר  ולכללי  לסדרים  ,  בכיתה  בעו שנק   תונהגכציות 

ל שלוש גישות  אתבונן בשאלת המשמעת דרך הפריזמה ש.  תוגדר כבעיית משמעת  והפרתם

והביקורתית  :חינוכיות הפרוגרסיבית  השמרנית,  לה    5שמרנית הפדגוגיה  ה   4.הפדגוגיה  שמה 

את  למטרה לשלב את המתחנכים אל תוך הסדר החברתי ולהנחיל להם את ערכי החברה ו

הפעיל את סמכותם  כותם של המבוגרים למאמינה כי ז  מרניתוגיה הש גדהפ  הידע התרבותי.

שאיפתה היא שהחניכים יהיו אזרחים תורמים  .  כיצד הילדים יתחנכו  טכדי להחלי  6,וכוחם

מכירים   אשר  לחברה,  התרבות  את  ומועילים  של  הרוח  ואוצרות  הערכים  אשר המסורת, 

, שם המושג עתיקהביוון הזו עוד    הסיפתיה של  ורש. שםימומזדהים ע  ה הם משתייכיםילא

והיווה  "חינוך ותרבות,  השכלה  גם  כלל  )פיידיאה(  בעלי "  אנושיים  לחיים  הבסיס  את 

לידע  הארטה  משמעות.  ובפיתוח  האדם  בחינוך  מפתח  תפקיד  אפלטון,  לפי  מידה  ה   –, 

-ניאוהוגים    גם כיוםזיקים בה  זו יש ממשיכים לכל אורך ההיסטוריה, ומח ה  ס לתפי  7הטובה.

בכיתהתית  מרנהש   הפדגוגיה  8רנים.מש שנקבעו כללי  אכיפת  באמצעות    שלוט   המשמעת 

התלמידיםות  באמצעו של  ההתנגדות  בשיטות    בדרך  תטופלהכללים    הפרת  .דיכוי  כלל 

 .  עיצוב התנהגותטכניקות של בכן , וענישה תגמול והכוללות  ביהביוריסטיות

וחנ  שואפת  9ת רסיבי וג פר ה פדגוגיה  ה חניך  לכל  הפוטנציאל  כ ילאפשר  את  לממש  ה 

מקורות גישה זו .  ייםונומואוטריהם כדי להגיע לחיים שלמים  הם, ולפתח את כישוהגלום ב

ה  המאה  של  בימינועשרה-שמונהברומנטיקה  המשך  לה  וגם  הפדגוגיה   לשיטתה  10.,  של 

ככל האפשר מ ליתהליבר להימנע  יש  או  ,  כוח,  פ ההטלת סמכות   ים מנוגד  םהמשום שעלת 

הילדים  יםמדכא  , לאוטונומיה  רוח  שלהםירתיהיצ  את  ביםמכ ו  את  ל  . ות  ככל יש  הימנע 

טחון התלמידים והקהילה,  יצעי הגנה על בות ומרות, ולהפעילן רק כאמ האפשר מהטלת סמכ

האחר.    להקפידו של  זה  חשבון  על  יבוא  לא  האחד  של  שהחופש  כך  יש על  זאת,  לעומת 

הת   מתמיד  דיאלוגיים  לק עלמידים,  עם  יחד  הכללים    םמילקבוע  דרך   בהפרתםולטפל  את 

 ההסכמה.  האמון, ההבנה ו  , יהקשר האיש

 
-לוי;  1996לוני,  ; א2002;  1973לם,   :אצל רבים, וביניהם  תשונות, נמצאות  מינולוגיבטרדומה,    קהחלו  4

 Aronowitz & Giroux, 1985; 2020, לדמןפ
גםיולע  ה,קרובה ברוח  5 מכונה  ישן, סית, אוטוריטטיבית,  ת, קלאמסורתישמרנית,  -ניאו  :תים  חינוך 

 ועוד. קריה(, )בפי מב בנקאית 
בהם התלמידים מצייתים לה בהסכמה, לבין  שמצבים  ן  בי  בחיןאלא    "סמכות" שתמש במונח  אשכ  6

ח "כוח",  נ והוגים המעדיפים את המו   לאסכולות  חספית עליהם בכוח. כשאתייבהם היא נכש מצבים  
 אשתמש גם אני במונח זה.  

  1996ני, אלו 7
  Hirsch, 1999; 1939 קויפמן, ;9198בלום,  8
ברו   9 ולעחהקרובה  מכונהי,  רומנטית,  -פדו  ,יתלרבלי  :גם  תים  מתקדמת,  צנטרית,  פרוגרסיבית, 

 . ודוע , חינוך חדש,ת, דיאלוגית, קונסטרוקטיביסטיפתוחה
   1920ר, ; שו2003ניל,  ; 2005הכט,  10
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סוף המאמר,    11, יתורת ביק הפדגוגיה  ה לדיון לקראת  תיכנס  מתבוננת במערכת  אשר 

הספר למקום שמצמצם פערים    , ושואפת להפוך את ביתחינוך דרך שאלות של צדק חברתיה

במקו חברת להנציחיים  לחזם  או  המשמעת    12קם.ם  ניצבת  הבסוגיית  שתי    בתווךיא  בין 

דבר הפעלת סמכות אינה  כי    ה השמרנית, היא מאמינהכמו הפדגוגי  גיסא, הפדגוגיות. מחד  

חל אלא  הליברשלילי,  הפדגוגיה  כמו  גיסא,  ומאידך  חינוכי,  תהליך  מכל  נפרד  בלתי  לית, ק 

 .  בדיאלוג  הולהחליפ , סמכותת הטלהיא שואפת להמעיט ב 

 ביטויים לקיומו של הפער   . ב

ודמוקרטיותוחרו פרוגרסיביות  א  , ת  המערביתהמאפיינות  החשיבה  הובילו   , המודרנית  ת 

האוטוריטטיביות של  התאורטיות  היסוד    תבתפיסו וי  לשינ השמרניות,  הגישות   , החינוך. 

 13.טיתעצמאות, וככאלה שאינן מתאימות לחברה דמוקרהחופש והכמנוגדות לערכי  ו  סנתפ

הטענה שאבחן כאן היא   14ת.של הסמכו  הלגיטימציב  אף הן  ת כרסמומודרניו-סט הגישות הפו 

החינוך   ששיטות  למרות  התאתיות  המסורשבפועל,  ובשיח לא  החדשים,  הרוח  להלכי  ימו 

החינוכי התקבלה העמדה האידיאולוגית התומכת בגישות חופשיות יותר, הפעולה החינוכית 

   15.מרנית עד מאודכמעט שלא השתנתה, ומערכת החינוך נותרה ש

לפ אתשחק  , טייןס אדם  החינוך    ר  השקפת    טען  , ישראל בשדה  בין  התאמה  אין  כי 

הפדג של  הוגיהעולם  בהשגת    פרוגרסיביתה  המיושמות  השיטות  בכיתהלבין  .  משמעת 

וזירת    –לדבריו, מה שקורה בסופו של דבר הוא הפרדה בין שתי הזירות   הזירה הפדגוגית 

ח כו ת הרסיבית, ובזירעולם פרוג  ם בהשקפתיגית מורים מחזיקאשר בזירה הפדגוכ   –  הכוח

דרך    הזאת  ענהט ההמחיש את  ול   קזחאני מציעה ל  16.הם מפעילים שיטות הוראה שמרניות

תתבונן   שאערוך  הראשונה  ההשוואה  השוואות.  החינוכיתבשתי  ותספרות  לפער ,  תייחס 

נייה אה השההשוו  17הפרקטיים.  בין ספרי ההדרכההפילוסופיים יותר, לאוריה  הת ספרי    שבין

אתת מתחבריכים  סמהמ  בחן  בבתיאשר  ההספר   ם  על  ותצביע  האמנות  ,  בין  -הביתפער 

 ם.  ספריי-נונים הביתלבין התקספריות 

 
 מרקסיסטית ועוד. -, ניאו תלידיקרתים מכונה גם: יקרובה ברוחה, ולע 11
 ux, 1983Giro; 1981ירה, פרי 12
 997anner, 1; T97s, 19Edward; 1956לוני, א 13
  2016גוסקוב,  14
  abaree, 20051982; L ,Cuban; 2200; קון, 1973לם,  15
16 02Lefstein, 20 
יין כי אינו  הוא מצורים שלא תורגמו לעברית, ובהערת שוליים  דרכה למן סוקר כמה ספרי הלפסטיי  17

פרוגרס שמורים  ממניח  בישראל  בהם.יביים  ל דבר    שתמשים  המשך  הם  כאן  אני    לו,שמהלך  י  אך 
  ר למורים בישראל.מוכרת יותאשר בוחנת ספרות שנכתבה בעברית, ו 
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 אוריה לספרי ההדרכה בין ספרי הת 

הת ספרי  בין  בארץ  אוריה  השוואה  השלטת  ספהחינוכית  ההדרכה  לבין  בעוד רי  כי  מגלה 

על שמירה ממליצים    , האחרוניםיתביאולוגיה פרוגרסידשאלה הראשונים אוחזים בעיקר באי

מ בשמעעל  שמרניים. ת  לת  אמצעים  בסהתבונ  –אוריה  באשר  הקנות  של  סים  ורילבוסים 

הפרוגרסיביים  ההוגים  של  האדירה  השפעתם  את  מגלה  בארץ  במכללות  בחינוך  השונים 

על   הוג  .ישראלבהחינוך  והביקורתיים  של  כתבים  כוללים  או ים  הסילבוסים  דרך  שפרצו 

הפרוגרסיב ה  תאייסדו   ז'א   ןוגכי  חינוך  רוסז'אן  ג ק  דיואיו,  והוגים   'ון  קורצ'אק,  ויאנוש 

ג'ירו  פאולו פריירה   גון קורתיים כבי  , דוגמת אלן בלום  , של הוגים שמרניםנוכחותם  .  והנרי 

  . בסילבוסים נדירה

לכך,   היבהמשך  בארץ  המובילים  החינוכיים  פההוגים  עדיין  ונותרו  ביים רוגרסיו 

כתביהם עשירים בחשיבה ווה.  פז בהרם הרד אלוני ויובעבר, או נמרו  דב דרום  בגישתם, כך

ופילוסופאידיאולו תלמידים ושמירה  כבוד להם דוגלים ביחס של  ית,  ית ברוח הומניסטגית 

סוגיות בים  עאך ממעיטים בעיסוק הקונקרטי בחינוך, וכמעט שאינם נוג  , על חירויות הפרט

סק  שע   ו ספרכי זה  18מיחה אקלים של צשל דב דרום    תב על ספרודור כשאול    של משמעת. 

אך   החינוך,  היבטי  בכל  מש המונחלכאורה  או  ים  נזכרועונש  מעת  כלל ב  לא  דוגמה   19.ו 

החוברת   היא  יותר  כיתהמ עדכנית  שיעורים :  חזיקים  הכותרת   20בעשרה  הרפז.  יורם  שערך 

האסופה  הנוקשה   כאשל  אמתגלה  מתריסה ירונית  משום  ו  לחל,  מנוגדת  לרוח ושהיא  טין 

ש אשר  ,  החוברת עולה  היודע/ת    תמשמע  בעייתממנה  ומורה  משמעות,  בעיית  ליצור היא 

בשיע להחזעניין  ת/יצליח  חשיבה ור  טיפוח  הם  המוצעים  המשמעתיים  הכלים  כיתה.  יק 

 התלמידים.וערעור הנחות היסוד של  

לזי יורדים  אנו  כאשר  זאת,  ומ לעומת  הקונקרטית,  הדרכה    תבונניםרה  בספרי 

ישיר  והע באופן  משמעת  בשאלו סקים  של  יותרה  , בכיתהת  מורכבת  לכיוון  ו  תמונה  נוטה 

המדריכיםהשמרנ רוב  הרחקה,  מציעים    למורים  י.  מדוקדק,  תיעוד  כגון  סמכותיות  שיטות 

ת או  הלאה,  וכן  בציון  פגיעה  המשלבווהשעיה,  התנהגות,  לעיצוב  כוללות  מספר כניות  ת 

וכלים משמע יותר  תיים,  עוד  ביהביוריסטילקרובות  סגישות  ת קיצונידוגמה    21. מכותיותות 

י וילף, הייתה מורה  האם, מיר  בתה. ו  אם,  י ועינת וילףלגישה השמרנית נמצא בספרן של מיר

הסמכות המשמעת  שיטות  את  חולקת  והיא  רבות,  שלהשנים  עונשים,   יות  על  וממליצה 

מהכיתה,  בצפגיע  הוצאה  שה  והרחקה  תלמידיון  כיתה יםל  מפת  הכנת  מאחורי   ,  ועמידה 

בחילמידיהת בעת  כדים  מסתכלתשהם    נה,  המורה  לאן  ידעו  א  . לא  מהססהשתיים  ות ינן 

 
 1989דרום,  18
 1993 דור, 19
 2009רפז, ה 20
 1996אל, -; בר2003עם ומידן, -ארי ;0052 ,; אלקלעי1997אלדר,  21
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מלהשת  של  במונחים  בית מש  את  מציירות  הן  ספרן  של  השלישי  בחלק  וכוח.  הספר   אבק 

מדובר תן  סתפיפי  -אך עלברוחו לרוח הפרוגרסיבית,  אומנם  חזון חינוכי הקרוב    ובוהעתידני,  

  22.לממשו כעת ןבחזון שלא נית

דבר גם  ל  ש   פונים בסופוית  שלהם פרוגרסיב  וצאהמ  רכה אשר נקודתאפילו ספרי הד 

חיים    .המומחים למשמעת הבולטים בארץעולה מספריהם של  שמרניות, כפי ש   פרקטיקותל

במ מסוימים  שבמקרים  הציע  חדשה",  "סמכות  על  שכתב  מורה  עומר,  השיעור  יוציא הלך 

סף -כשומרצב בפתח הכיתה  יייתר  מיד המפריע, ובסוף השיעול נקס וירשום בו את שם התפ

לעצור  בטריט כדי  שלו  התלמידוריה  "  יריב  אליעזר  23.את  כי:  מהוצאת כתב  מנוס  אין  אם 

מנם  וחיים עמית א  24.תלמיד, מוטב להוביל אותו לדלת במקום לצוות עליו לצאת מהכיתה" 

 ספר   ב כי כל ביתקיפה, וכתתהוא קרא להצבת גבולות    , אך גםנקרטיותבהצעות קומיעט  

  25.להפרתם יש מחירמידים יודעים כי יך כללים אשר התלצר

הת דבר,  של  פרוגרסיבית,  ה  החינוכיתוריה  אבסופו  היא  בארץ  וממעיטה  שלטת 

יותר, שמתפרסם במדריכי המוריםאך    . עיסוק בבעיות משמעת ב גם, הקול הפרקטי  , מציע 

 . תוולה אוטוריטטיבי, דרכי פעם בעיקריתיולע

 בין אמנות לתקנונים 

נוזווי נישספת  ת  ללמוממנה  האידיאולוגיהתן  בין  הפער  על  בי  ד  השוואה  היא  ן למעשה 

בתילתקנו ספריות  -הביתהאמנות   של  בתי  נים  למרבית  הקרויה   ספר.  אמנה,  יש  הספר 

ה הקווים  פירוט  ובה  מאמין",  "אני  או  חזון,  המנלפעמים  את  אידיאולוגיים  , וסד מהחים 

תיולצ ההתנהגנון,  קדה  וכללי  החוקים  את  הוא  . בוות  המפרט  האמנה  של   חיבור  המלצה 

ואילו קביעת תקנון   , " האבני ראש"ון  מכ  או  26,יים כמו מנהל חברה ונוער ממסד-ם חציארגוני

גם    27.יספר-נון ביתספר יהיה תק  לכל ביתכי  היא חובה המפורטת בחוזרי מנכ"ל, הדורשים  

מנה הא  תיםילעהספר, כש   י האינטרנט של ביתלל באתרכמופיעים בדרך  התקנון    האמנה וגם

 בנפרד. כל אחד  המסמכיםם יעימופתים יא לתקנון, ולעמהווה מבו 

הכמצת  סנתפהאמנה   את  המכוון  מעניק  פן  המנהיגות,  את  מחזק  בפעולתו,  ארגון 

ולכ ערכית  קוהרנטיות  הצוותמשמעות,  של  אי  28. ידות  משלבות  האמנות  דיאולוגיה מרבית 

ע אידאי  םשמרנית  מצד  פרוגרסיבית.  בהן  אולוגיה  יש  לחד  תהתייחסות  דת  רבות,  ערכי 
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ושא יומורשת,  שהבוגרים  בחבר יפה  מועשתלבו  לאזרחים  ויהיו  מצד  ה  בהן   אחרילים.  יש 

כ פרוגרסיביים  לרעיונות  ע  גון התייחסות  מימוש  חקר,  התלמידים, למידת  של  בחירה   צמי 

 : בנהרייה "שחקים"הספר  ת ביתנ אמ –יתית במיוחד דוגמה תמצ להלןודיאלוג. 

תלמידימוביל    "שחקים" "ס  ביה עאת  בעולם  וו  ידע  למתיר  חברתיתמשתנה,  ערכית -נהיגות 
לאר לעם,  ישראולמחויבות  ולמדינת  תוך   .לץ  הייחודיים,  לצרכיו  מענה  יינתן  תלמיד  לכל 

   29. תהדדי, בסביבה בטוחה, חמה ומוגנ  עצים ושמירה על כבודדיאלוג מ

והמח  תית ערכית בעולם עתיר מנהיגות חברלההתייחסות    מדינה לו  , לארץויבות לעםידע, 

ברה ובתרבות. עולם מסורתית, שנקודת המוצא שלה היא השתלבות בח  תפ השק  ותמבטא

כל  ל של  הייחודיים  לצרכים  ההתייחסות  פרוגרסיבית   מאידיאולוגיה  תבעונ  תלמידעומתן, 

כייחוה תלמיד  כל  ערואה  לקיים  ושואפת  הערביאלודמו  ידי,  ומכבד.  מעצים  של   בר -ג 

טענתו של לם כי מערכת תואם את    ת האמנות, צא במרבימנ  נות, אותוות השואולוגייהאיד

  30. גיות סותרותבחובה אידיאולוהחינוך בישראל נושאת 

ונים קרובים יותר למעשה. הם התקנ  עולם, ת  סובתפיבעוד שהאמנות עוסקות ברוח  

בה ונמצא  מהאמנות,  בהרבה  של    פירוט  םארוכים  בביתדמדוקדק  ההתנהגות   הספר.   רכי 

קלקיןדבור אשר  ןמשפי-ה  שניתוח    ערכה,  בית  חמישיםל  תוכן  את    תקנוני  אפיינה  ספר, 

רגון של ת התלמידים בתכנון ובאה כי הם אינם משתפים אהתקנונים בכתב  הרוח השורה על

שלה ותחושות  תנאים  ומייצרים  בתקנ  31.ניכור  דברים,  כי  עולה  נמצא  ומדבריה  לא  נים 

רכית, בהתאם היר  יביות, אלא פעולהסרגומקובל בגישות פרין התלמידים למורים, כבדיאלוג  

 לגישות מסורתיות. 

ומפרטים   ועוד,   ימותלא,  היעדרויות, תלבושת  ים ברורים לגביהתקנונים מציבים כלל

הכלל    בדרך יואת  הכללים  אם  שיינקטו  לביתפרו.  סנקציות  נחזור   "שחקים"הספר    אם 

מפורטים   אחדבבנהרייה,  ב-ו  התנהגות  כללי  יקתה"וביניהם:    כיתה, עשר  את למידים   בלו 

ל  המורה השייכים  הלמידה  בחומרי  רק  יעסקו  התלמידים  התלמיד  בקימה;  רשאי שיעור; 

יעור תתבצע באישור המורה בלבד", יציאה מן השקיבל רשות מהמורה; הלדבר רק לאחר ש

הייחודכן הלאה.  ו לצרכים  ה"דיאלוג המעצ"יםיה"מענה  הי,  על  וה"שמירה  די" כבוד ההדם" 

במידה ולתלמידים יש השגות על דרישות המורה, הם  "  רצי מאוד:יבש וא  לל גמים לכמתור

 אלה.יקרה לאחר שהם יעלו השגות מה  ". לא צויןף השיעורתן בסוהעלות אווזמנים למ

בין מההשוואה  שעולה  מה  ה  ככלל,  השקפות  את  המבטאות   ם עולהאמנות 

וההאי הקרש דיאולוגיות  התקנונים,  לבין  לשטח  איפות,  יותר  להב מו ובים  דרכקשים  י תוות 

מתם זה לזה. ה מתמדת של התאניים פועלים בערוצים נפרדים, ואין בדיק הוא כי הש  פעולה, 
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ש  שילוב  בעוד  יש  שמרבראשונות  גישות  כאשר  של  פרוגרסיביות,  גישות  עם  עוברים  ניות 

 ת נעלמת.  ופרוגרסיביה –לפעול בשטח 

 קותמחז ספריים,  -הבית  םחינוכית והמסמכיבאו כאן, הספרות המאות שהוגשתי הדו

הטענה   את  זהשומבססות  מאמר  מושתת  הת  ,עליה  בין  הפער  הפרוגרסיבדבר  בית  אוריה 

 השמרני. לבין המעשה

 הסיבות לפער   . ג 

בין נובע מכך שהגישה הפרוגרסיבאוריה הפרוגרסיבית למעשה השמרהת  הפער  אני  נה יית 

ממצ מענה  קוצרס יעה  המשמעת,  לסוגיית  ה  ידה-פק  מההיבט  אל וא תמתחיל  ומגיע  רטי 

התהמ בהיבט  הפרוגרסיבייםעשה.  הערכים  שוויו  אורטי,  ו )וביניהם  דמוקרטיה  חופש(, ן, 

ם בכל אחד עם ההיבטים הסמכותיים המובני  אינם עולים בקנהוראה השיתופיות  ודרכי הה

חינוכי של    32, תהליך  הביטוי  במערסועם  זו  על כמכות  לדבר  אפשר  האם  החינוך.  ת 

-הספר )על   רים לחייב תלמידים להגיע לביתמוה   ת כאשר בסמכותופתרטיה, חופש ושוקודמ

ח חינוך  חוק  מפי  לתבוע  תכניםובה(,  ללמוד  א  הם  ולא  )עלמסוימים  ת-חרים    יתכנופי 

דד עם  תמוהל  ידכ הספר(?    פי תקנון בית-ללים וחוקים )עלהלימודים הממלכתית(, ולציית לכ

הזה המפרידי  םפרוגרסיביה   , הפער  בין  עלם  לדפ  דיבור  עלגוגיה  הראה כך    . כוח  דיבור 

האני  ניסיתי    ךוכ  33,לפסטיין בפרק  של  הדו  באמצעותקודם,  להראות  ספרות ה גמאות 

 .  פרהס החינוכית ומסמכי בתי

השמרני השיטות  הפרקטי,  שול בהיבט  משמעת  ובהחזקת  בהוראה  בזירת  ות  טות 

שקל יותר לכך    ן תי היות כוונבאפקטיב  . ר בטווח הקצר אפקטיביות יות  שהן  משוםאה  ר ההו

.  דיםליטה בתלמית שהשג  –והן לכך שהן מצליחות יותר בהשגת מטרותיהן    34,עיל אותןלהפ

ה השי ביהביורטות  בעיקרן  הן  ועונששמרניות  שכר  על  ומושתתות  ללים כועל    יסטיות, 

ף תהליכיות, ודוגלות בבניית בסיס משות  ןת הן בעיקרוואכיפתם, ואילו השיטות הפרוגרסיבי

ות, דיאלוג ומשא ומתן. הזמן והמאמץ הנדרשים חבשי  דים, ות עם התלמיפתושל הבנה וש

אתכדי   הפרוג  ליישם  עביות  רסיבהגישות  שנדרשים  מאלה  בהרבה  השיטות  רבים  ור 

מעת היא להפוך שך הטובה ביותר למנוע בעיות מדרה   , סאדוורדקליפורד  . לדברי  תהשמרניו

ה רנטיתוולרלמידה  לאת  את  להפחית  של,  השליטה  בעומ   מת  ולהמעיט  אך  רים,  ונשים, 

רוח  במקבי ליישום  השיטות  כי  מציין  הוא  לביצועחינוכית  ל  יותר  קשות  ברברה   35.זו 

רשת  משום שהיא דוודה כי "קשה למכור אותה"  גלת בגישה הפרוגרסיבית, מהדו  ,מקאיוון
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עיות דה לטיפול בבמודל פירמי  יריב מציגאליעזר    36.קשה ומחויבות  השקעה של זמן, עבודה

שורה לאידיאולוגיה הפרוגרסיבית, וכותב כי ככל שעולים  מחה", הקראשו "הצ ב שמשמעת,  

  37וידע מקצועי.של זמן, מאמץ  יותררבים משאבים ם בשלבי הסולם נדרשי

החי שיטות  ליישום  נוספת  פרקטית  היאמגבלה  הפרוגרסיביות,  שהאמצעים   נוך 

ליישומן   מומלץ  וגלדבפועל.    בשטח קיימים  מיד  ת  אלהנדרשים  עם   תשיחוים  י קל מה, 

 לקיימן מומלץ  ,  . כמו כןאין מקומות כאלה   הספר  התלמידים במקום שקט, אך במרבית בתי

הילדי כל  עם  הזמן,  יכל  למורה  אך  עשרם,  עמוסייולע  ותש  ימים  תלמידים,  מאות  ם, תים 

קצרות   עלישהפסקות  לשירותים,  להספיק    הבהן  עבודה,  לללכת  דפי  לצלם  קפה,  שתות 

בתורנות  ולקח מעורבות .  מסדרון  תויחלק  רמת  מהמורים  תובעות  אלה  שיטות  לכך,  נוסף 

גבוהה ללהקש  יכולתו  רגשית  יעדיפו  רבים  מורים  ולהכיל.  כללייב  לפי  בעבוד  של רורם  ים 

וחוקים,   נהלים  ותוצאה,  בשיחות  סיבה  להתעמק  להצטרך  הילדים, נולא  עם  הבנתם ב  פש 

עבו אישי  קשר  לפעויבניית  הקושי  הפרוגמם.  ברוח  מובסר ל  מוריםיבית  לנקוט   יל  רבים 

   38.דרכי משמעת שמרניותבסופו של דבר  

לסוגי ונוסף  המאמץ  גם  ית  לשאול  יש  מצלישי  אילוהמשאבים,  יטות  ותר. חות 

על   מעידים  אמפיריים  למדימחקרים  יעילות  השמרניות  שהשיטות  בעיות  פיב   כך  על  קוח 

ו הוגים שאינם  ילאפ  40.יתביסבכיתה הפרוגר ולחליפין, שיש יותר בעיות משמעת    39,שמעתמ

שיטות    תיםי, לעזאתמיתרה    41.ות יותר יליעבפועל, הן  בשיטות השמרניות מודים כי    דוגלים

ב  הן  ו  לתיאלה  הכנינמנעות,  סיפוריהם  כך  על  שיעידו  פרוגרסיביים  מחנכים  של  תיארו ם 

שלנקוט    לצואנ  כיצד המפורסמת  הסטירה  של  במקרה  כך  שמרניות.  המחנך שיטות  ל 

יעקב הכט, מ  או בסיפור  42,מקרנקואנטון סמיונוביץ'    י הדגולטייהסוב בית הספר ד  יסי של 

תלמיד   שהרחיק  בארץ,  הראשון  אחריםר  שאהדמוקרטי  תלמידים  בלי   ביתמ  סיכן  הספר 

ב לדיונים  משלחכות  הסי  43.מעתוועדת  נעוצובולסיכום,  לפער  ברווכל  ראשית ת  ות  ד בל 

הרוח לבין    ספרי-בנית במוסד הביתהמו  רכיהירהה  ןבי  יגודאת הנלבטל  בו קשה  שאורטי,  הת

רובד הן נובעות גם מהשנית,  של הגישה הפרוגרסיבית.  וקרטית  השוויונית והדמ  הדיאלוגית, 

י  ובשהפרקטי,   רבים    ביםא משות  רשדואשר    , הפרוגרסיביותהשיטות  ותר ליישם את  קשה 

  ונושאות פחות הישגים בטווח הקצר.  יותר
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 ער עם הפ ת  ו ל ב המקוודדות  תמ ההדרכי   . ד 

ו החינוך  בהמערכת  דרכ  ה עוסקים  למוצאים  שונות  כה.ים  עד  שתואר  הפער  את   יישב 

ת יכולה נעוהימזה. הנמנעת מהתמודדות עם הפער הלא אחת המערכת    . ימנעותהה,  ראשית

הפרדהל באמצעות  ה  התבצע  שני  הוזכר  חומים,  תבין  שכבר  לפסטיין  שהסביר  עיל. לכפי 

זו, על מנגנמושתת    רפסה  תאה כיצד בילפסטיין הר למשל    ונים ומבנים התומכים בהפרדה 

לניהול המשמעתי. א הניהול הפדגוגי  בין  ל ההפרדה מצטרפות הדוגמאות שהוזכרו הפרדה 

לפסטיין אליו  ם  ג , נושא שרכהלספרות ההד   חינוכיתספרות ה ין ה בהפרדה    –  בחלק הקודם

הא מתייחס  בין  והפרדה  לתקנונים.  מ,  א  דהפר ההנות  לנ  תמייתרת  את סהצורך  ליישב   ות 

בין הת בית, השמורה להיבטים הפדגוגיים, לבין הניהול השמרני של פרוגרסי אוריה ההפער 

 בעיות משמעת המיושם בשטח. 

אח להתדרך  ערת  היא  מודדות  הבעיה  בשפהם  המ  . השימוש  לקבוע   בקשיםיש 

סת  וב כמ  שפהים במשתמש  ואחרים,  " רעה"ל  "ה ב סמכות טו"בין  מינולוגיה אשר מפרידה  רט

גור מבקרת את הניסיונות להבחין ג'ניפר    שמעת. יעה את הסמכותיות שבדרכי המ ר מצנאש

הדר את  בביקורתיות  ומראה  סמכות,  של  שונים  סוגים  ביקופדגוגי  ןבהשכים  בין  רתיים  ם 

ביןמבחיני הסוגי  שני    ם  וא סמכות,  טובה  קרויהחת  כשהטובה  רעה,  סמכות    השנייה 

(authority) ,  תו נוהאחרת סמכות  (authoritarianism  או שהטובה קרויה ,) ,"סמכות משחררת"

  גדה "סמכות מבייתת". היא טוענת כי ההבדל בין הסמכות המסורתית לסמכות המומלצת וכנ

ו אלפי   44ם.של המורי  םיאת האינטרסרתת בעיקר  ן המונחים משההפרדה ביכי  אינו ברור, 

", "משמעת חיובית" פרטיביתוא ו"משמעת ק  כמו  בביטוייםבסת  המכושפה  מצביע על ה  קון

לה זמן" מתארת בעצם פעו-. הוא מראה כיצד לשון נקייה כמו "פסקכבוד"  או "משמעת עם

ת  חזות לגישורניות אשר מתמדובר בגישות שמ  כשלמעשה  , חינוכית כוחנית של בידוד הילד

בשפהיופרוגרסיב מניפולטיבי  שימוש  באמצעות  הלשבחהה   45.ת  ביןנה  הסמכות  ס  ונית  וגי 

פרוור  לשמ שרת  אפמ אידיאולוגיה  כמו   , גרסיביתעל  תואר  יפי  במונחים  ביטוי  לידי  שבאה 

   יות. י משמעת שמרנהפעלה של דרכהענקת לגיטימציה ללצד  שחרור וכבוד, 

להרבות    הוגים שממליציםישנם    . השילוב  הוא  של התמודדות עם הפערנוסף  כיוון  

וגם באמצים סאמצעגם ב זה  . על פתוגודיאלקשבה  עים של המכותיים  חיים    ממליציםרון 

יריב  46מיתע ישראליש  –  47ואליעזר  חינוכיים  יועצים  הורים ני  בקרב  להצלחה  שזכו  ם 

בציר אחד  , שמציב ט מודל דומה לשרט  ות שונות כדירמינולוגישתמשו בטהשניהם  48.ומורים

 
44 ore, 1993G 
 2000ן, הקו 45
 2004עמית,  46
 1999יריב,  47
 ר. ל יותהמשוכל את מודל הפירמידהיריב  , מציע יש לי עיניים בגב(, 2010) יותרמאוחר  בספר 48
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ובציר השני אתאת הדיאל או הנתינה,  או הדרישה. לשיטתהסמכו  וג  ני שם, מעט מדי מ ת 

אונים או אדישות; עודף סמכות יוצר עוינות או עריצות; עודף דיאלוג ר חוסר  רים יוצהדב

פ או  זלזול  להרב   ;ינוקמעורר  הוא  בסוהאידיאל  וגם  בדיאלוג  גם  בשניהם,   כדיכות,  מ ות 

 נתינה לדרישה.  ביןלאיזון או סמכות דיאלוגית ל עלהגי

ר גישת  ותר מאשימורכבת היא  מציעה "גם וגם"גישה ה , זה מבורך וב הלכאורה, השיל

הזהב. -ה בשביל  להובילנו  ויכולה  או"  דברים   "או  אלה  כי  נגלה  נכוחה  נביט  שאם  אלא 

וק  סתירה,  בחובם  העת.  שנושאים  באותה  להפעילם  את    לםצבי  שה  גיות  וולאיאידחילק 

)הקשורות  החינוך לשלוש: אק וסוציאליזציה  הצעתי כאן המיון הדיכוטומי שלפי  ולטורציה 

ה   ת(השמרניוגיה  לפדג לפדגוגיה  )הקשורה  מבחינת פרוגרסיביתואינדיבידואציה  לדבריו,   .)

יכולות להיות מקוב-אולוגיותיהמטרות, כל שלוש איד  בבואנואך    אנשי חינוך, לות על  העל 

חינוכית    רהויאו. לא ניתן ליצור  ם להכריע ביניהן תקלים בסתירה ונדרשינאנו    לפעול לאורן

העניש וגם לא להעניש ל, ולא ניתן גם  של חופש   ירהאווח  בו בזמן לטפו  ציות  בהשולט  ש

העת הניסיונות  49.באותה  דבר,  של  הגישות    בסופו  שתי  את  העשייה  תוך  אל  אינם לשלב 

החיבורים   כלל,  בדרך  מאינם    המוצעיםצולחים.  הם  מר מעמיקים,  מילים  עין  של  יחה 

 ביניהם.  דת עומה ירה המהותיתשמרנית, תוך התעלמות מהסתת הופני מ על פרוגרסיביות

 , לשאוף ולפעול לצמצומו בפער  כיר לה  . ה

איננה פתרון   אני מציעהש הדרך  דרכי ההתמודדות שהוצגו עד כה מוגבלות, כל אחת בדרכה.  

מצם, ולו במעט, את הפער כרחי לקראת כל ניסיון לצהשלב  קסמים, אלא מעין שער כניסה,  

מבוססת  כים. היא  אנו מחנושים כשע  ים את עצמנות שלנו לבין מה שאנו מוצאנומובין הא 

של האידיאולוגיה  הפדגוגיה   על  בין  בתווך  ניצבת  כזכור,  אשר  הביקורתית,  הפדגוגיה 

לליבר בהכרחיותהשמרנית  הראשונה  כמו  מאמינה  ה  לית,  ס טשל  הכוח מלת  והפעלת  ,  כות 

השנ בוכמו  להמעיט  בצורך  של    ורחיותלהכ  באשר  . הןייה,  החידוש  הכוח,  הפדגוגים של 

לו, אשר לובשת לא אחת פנים של "בעיית  ההתנגדות    את  שהם רואים  הוא בכךורתיים  יקבה

החברתיכמשמעת",   לסדר  התלמידים  מהתנגדות  הסירוב   50.חלק  את  רואים  הם  לפיכך, 

כ יש אש   דברכולא  חינוכית,  דדות  ולהתממושא  לציות  לל  ותו  או  , זו מבחינה    . סלקנטרל 

הביקו  הפדגוגיה  של  להתייחתרומתה  לבעיוסורתית  המשמעת  ממש, ת  של  מהפכה  היא  ת 

החינוכי.   בתהליך  חיוני  לרכיב  ומכשול  מבעיה  המשמעת"  "בעיות  את  זו ההופכת  תובנה 

ולאפש  עשויה המשמעת,  לבעיות  מורים  של  גישתם  את  להלשנות  כרגעים  ר  לראותן  ם 

בדה שבמהלך ים חינוכיים משמעותיים. העוגעלא גם רהכרח רק מעכבי למידה, א שאינם ב

,  , וההתנגשות ביניהם חשופהםכוח רב  תלמידים ומורים מפעילים את משמעתי  ימות המ הע

 
 1986לם,  49
50 8719 ,3; Shor & Freireoux, 198Gir  
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אותו ולהבהיר  להאיר  ועלעשויה  ה   ,  בעיות    אינהשאיפה  כן  את  לבטל  להיות  צריכה 

א  עלהת  לא המשמעת,  זאת,  מןי מודד  עם  השכילהביקורתית    הפדגוגיה.  את לא  לתרגם  ה 

התה מ  הללואורטיות  תובנות  המעשה אל  בתחום  הקונקרטתרומתה  ו  51,בחן   אינהית 

   מספקת. 

גישות כרות עם הימהמתחיל    סוגיית המשמעתבו אני מציעה להתמודד עם  שהאופן  

ההשונות   בעיות  עם  ובבחירה  להתמודדות  המתאיבמשמעת,  לגישה  אידיאולוגיה מה 

של   התלמידיםולאוכלו  המוריםולאישיות  הב סיית  פ.  היא  השמרניות  בגישות  שוטה חירה 

העולם הסמכותית לבין הדרכים שהיא מציעה להשגת  ת  סתפיבין  התאמה    ן יש בהשכיותר,  

כמו בכיתה.  ושליטה  עם משמעת,   משמעת  להתמודדות  שיטותיה  לממש את  יותר  קל  כן, 

נש, ים ליישומם, ובהם שכר ועוים ברורלידי המורים וכ-נקבעים עלים שכן הן בהירות: כללש

  ינונים. וסציונים ות,  טכניקות של עיצוב התנהג

סבוכה יותר, וכאן יש להכיר ולהציג    הבחירה בגישות הפרוגרסיביות או הביקורתיות

משוא הגיש  בלי  את  גם  ה  ותפנים  את  והפרקהתבעיות  וגם  ב טיות  אורטיות   , הןהכרוכות 

שהתהליך החינוכי דה  הבלתי פתיר בין העובעקרוני  ה מתח  , הו לעיל. ראשיתכרזוכבר האשר  

ביס הירהוא  בהו  רכי, ודו  היב כולל  הדיאלוגיות  כרח  השאיפות  לבין  סמכותיים,  טים 

הבנה  .  גישות אלהוהשוויוניות של   את    , בלתי אפשרי  אף  תיםיולע,  קשה כי  שנית,  ליישם 

הפר בוהביקורתיוגרסיביות  השיטות  ומש ות  זמן  של  מגבלות  ומיאביםשל  כלים ,  של  עוט 

כל מהלך שלהם  ה כי  ם, ונרא וים במלכוד מסנמצאי. הבוחרים בגישות אלה  פרקטיים יעילים

לכישלון.   ואשמהנידון  תסכול  חשים  הם  סמכותיות  בשיטות  פועלים  הם  הם ו  52,אם  אם 

צבים של מהומה ם למ כותיות, הם מגיעים לא פעאמונתם, בשיטות שאינן סמ   פי-עלפועלים  

 .ת למידהינה מאפשר שא

קיפות.  ש  ש להקפיד עלי או לטשטשן,    עם בעיות אלה  במקום להימנע מהתמודדות

ה את  לחשוף  החינוכית  הספרות  כותבי  ועל  המורים  מכשירי  למצוי, על  הראוי  בין  פער 

בולש המורים  את  הסוגיתף  דוגלים  ה.  מורכבות  מורים  אם  עליהם גם  והידברות,    בדיאלוג 

השונות, ולהתאים את  ות את האווירה והדינמיקה בכיתות  המידים, לזיר בשונות בין תללהכ

ענו ביתר קלות לדרכים פרוגרסיביות, ואילו אחרים, מי שיי  בות. ישסיהחינוכית לנפעולתם  

יפה היא  למרות שהשאתועלת רבה יותר משיטות חינוך סמכותניות.    מים, יפיקובזמנים מסוי

, או נכון  אפשרי  רבים הדבר לא יהיהם  ות, במקריהתלמידים, ולא צילה מלהשיג שיתוף פעו

צורך   מבימ   צעדיםלנקוט  ויהיה  שת  שמעתיים  הפדגומדרשם  השמרניםל  לתת  גים  יש   .

לשימוש   המורהדרכים  במנעד  לגיטימציה  לרשות  כולל  שעומד  בכלים    שימושים, 

 
 2012צבר,  51
52 Winograd, 2002 ;Koshewa, 1999  
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מיושמים  סמכותניים הם  עוד  כל  הו,  ואחראי באופן  והחשגן  מ.  לדיל:  וכוב  נטיף  אלוג לא 

יבעוד שנו  לפעמים, יימורים  ה ודעים  כוחנייםל   אלצו,  באמצעים  במורי נולא    , בחור  ם  עורר 

 רגשי אשמה.   אותם  הנוקטים

אולוגיה השמרנית,  יאת האידעם זאת, לא יהיה זה נכון להסיק מכך כי הכרחי לאמץ  

 והביקורתיות רסיביות  פרוגמכשירי מורים הדוגלים בגישות הובכך להפוך את המצוי לרצוי.  

  אלא תחנות  המיטביות, הדרכים החינוכיות    אלה אינןכי    מתכשרים להוראהפני ה ידגישו ב

לא נקדש את המושג גבולות, ולא נעלה על נס את סמכות המורה. נכיר בכך דרך.  יניים בב

ם מבינים רק כוח, אלא שתלמידיפירושו של דבר  אין  להעניש תלמידים  מורה נאלצת    שאם

ליחה להימנע  היא לא הצ  או התלמידה הספציפיים, ד  ל מול התלמי, אי הזהינוכשברגע הח

גילם של התלמידים או ממצבם, מהיותם  מלנבוע  יכולה    ותסמכותיבחירה בשיטות  . המכך

שלהםזקוקים   הנוכחי  ההתפתחות  וכפייה  בשלב  סמכותיות  גם  ליותר  יכולה  היא  לנבוע . 

התלמידים יכבדו שפיתחה מסוגלות לנתב בין השיטות כך  לא  שעדיין  של המורה,    מיכולותיה

הכללי להענאת  שתצטרך  מבלי  עם  שלה  והקשר   דיאלוגי ו  תפחוסמכותי  היה  י  מם יישם, 

 . יותר

בפער  למרות   ל ש ההכרה  האידיאולוגיה  וההשלמה בין  מקורותיו  מעשה, ההבנה של 

ם יף ג. נוסוסיף לפעול כל העת לצמצומונש  נראה לי נכון  , נמנע   בלתיתים הוא  יעם כך שלע

 הלא כן? אופטימי.  י חינוך הוא דברבכך, ולו גם באופן חלקי, שהרמין שנצליח להא 
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