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האם טקסים בוני משמעת וכבוד מועילים?*

אליעזר יריב

תקציר
וכבוד  משמעת  בוני  וטקסים  תקנון  בהם  שיש  הספר  בבתי  האם  נבחן  במחקר 

בבתי ספר  פחותות מאשר  בעיות משמעת  יש  נכנס(  עמידה כשהמנהל  )מסדר, 

שטקסים אלה אינם קיימים בהם. במדגם שיטתי כלל-ארצי, 127 מנהלי בתי ספר 

 )93%( בדואר. מרביתם  ונשלחו  זה  השיבו על שאלונים שפותחו במיוחד למחקר 

בשנה   ,)50%( המחקר  נערך  שבה  בשנה  שעודכן  תקנון  יש  ספרם  שבבית  ציינו 

שקדמה לה )36%( או בשנתיים שלפני כן )7%(. רק 7% ציינו שבבית ספרם לא 

נכתב תקנון. לא נמצא כל הבדל ברמת המשמעת בין בתי ספר שמנהלים תקנון 

וגם לא בקשר למועד העדכון. מסדר בוקר מתקיים  לאלה שאינם מנהלים אותו, 

באופן סדיר בכמחצית מבתי הספר )45%( ובאופן חלקי ב-9% מהם. נמצא שבבתי 

יותר מאשר באלה  הספר שעורכים מסדר מפעם לפעם, רמת המשמעת גבוהה 

שעורכים מסדר בקביעות או שאינם עורכים אותו כלל. חובת עמידה כאשר המנהל 

או  זה  קיום טקס  גם  דתיים.  רובם  לכיתה מתקיימת בשליש מבתי הספר,  נכנס 

היעדרו אינם משפיעים על רמת המשמעת. הממצאים נדונים על פי גישת הפדגוגיה 

.)Bourdieu, 1977( הביקורתית ותאוריית השכפול של בורדייה

מילות מפתח: משמעת, תאוריית השכפול, בתי ספר, תקנון, מסדר

רקע
עם  נמנים  תלמידים  של  התנהגות  ובעיות  הספר  בבתי  הנמוכה  המשמעת  רמת 

ובמדינות  בישראל  הספר  בתי  של  תפקודם  את  שמשבשים  העיקרים  הגורמים 

היום  לפעם לסדר  עולה מפעם  והיא  אינה חדשה,  הזו  התופעה הבוערת  אחרות. 

הוצעו  בבעיה,  לטיפול  שונים  פורומים  והתארגנו  רבות  ועדות  הוקמו  הציבורי. 

תכניות רבות וחדשות לנושא, אך לא הייתה התייחסות לנהלים וטקסים הנערכים 

כ"בוני  להגדירם  שניתן  טקסים  בוחן  הנוכחי  המחקר  הספר.  בבית  שגרה  דרך 

משמעת וכבוד". הכוונה לפעולות שמהותן קשורה בכך שהתלמידים נדרשים לתת 

בבתי  האם  היא,  המחקר  שאלת  הספר.  בית  סגל  לסמכות  ולציית  למורים  כבוד 

מזו  יותר  ממושמעת  התלמידים  התנהגות  כאלה,  טקסים  בהם  שנערכים  ספר 

* המחבר מודה למכון "מופת" על מימון המחקר וליסמין שוורץ על העיבוד הסטטיסטי.
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שקיימת בבתי ספר שטקסים אלו אינם נהוגים בהם? האם תקנון, מסדרי בוקר 

וקימה כשמנהל נכנס לכיתה אכן מעודדים התנהגות מאורגנת וצייתנית יותר של 

התלמידים? המחקר הנוכחי השלים אפוא את החסר ובדק, האם נהלים כה ותיקים 

ומושרשים אכן משרתים את המטרה שלשמה הם נועדו. 

טקסים בבית הספר

מהותו של טקס בהתנהגות אישית או בהתנהגות חברתית מאורגנות בעלות אופי 

סמלי. לפעולות ומחוות אלה מבנה וסדר קבועים, והן יוצרות חוויה אנושית ייחודית, 

לרוב בהקשר של  נערכים  2004(. טקסים  )טרנר,  רגילים אחרים  השונה ממצבים 

אירועים מחזוריים )כגון לידה, חתונה, חג דתי, התחלה או סיום של עונות בטבע( 

או בנסיבות מיוחדות )כגון מחלה ומוות(. טקסים קיימים בכל חברה, והם מעוגנים 

בתרבות ובפוליטיקה שלה. לא ניתן להבין את מהותם ותכליתם של טקסים, אם 

 .)McLaren, 1993( לא מתחשבים בהקשר שבו הם נערכים

)כגון  לציון של חג דתי או לאומי  רבים — טקסים  נערכים טקסים  בבית הספר 

ראש השנה ויום העצמאות(, מפקד בוקר, שירת ההמנון, חלוקת תעודות, תפילת 

בעקבות  הלכו  ספריים  בית  טקסים  שבחנו  החוקרים  מקצת  ועוד.  המזון  ברכת 

מטרת  שלפיה   ,)Durkheim, 1954( דורקהיים  של  המבנית-תפקודית  התאוריה 

הזהות  תחושת  את  ולחזק  הספר  בית  באי  את  וללכד  לגבש  היא  הטקסים 

 )reproduction theory( השכפול  בתאוריית  תמכו  אחרים  חוקרים  המשותפת. 

המנגנונים  את  בדק  ביקורתי,  הוגה  בורדייה,   .)Bourdieu, 1977( בורדייה  של 

החברתיים שבאמצעותם "משכפלים" בעלי השררה את כוחם וממשיכים לשלוט 

בנתינים ולפקח עליהם, כדי שימשיכו להתנהג לפי הקודים שהם התוו. תאוריית 

את  לצעירים  שממחיש  זה  והכפייה,  הדיכוי  של  במכניזם  אפוא  עוסקת  השכפול 

הערכים החשובים באותה תרבות, כגון: דייקנות, סדר, ניקיון וכיוצא באלה. ברוח 

דרכי אכיפתן, העידוד  להתנהגות,  זו, התכנים שבית הספר מלמד, אמות המידה 

לתלמידים ההולכים בתלם וענישת אלה שחורגים ממנו מסייעים לשמר את הסדר 

וייחודיים  פרטיים  ספר  בתי  של  ניכר  מספר  הארגוני,  במישור  הקיים.  המעמדי 

הבינוני- מהמעמד  לילדים  ומאפשרים  הציבורית  למערכת  עוקף  מסלול  מהווים 

גבוה לרכוש ביתר קלות "הון תרבותי" וכרטיס כניסה למועדון הנכון. המורים הם 

אפוא סוכני ִחברות, שמעבירים את הערכים של האליטה במטרה ליצור "אזרחים 

מהוגנים ועובדים מסורים" )או לסלק את אלה שאינם הולכים בתלם, לרוב מבני 

קבוצות השוליים(. מטרת הטקסים, שבורדייה בוודאי היה מאפיין אותם כפעולות 

בית  של  הסגור  למתחם  מחוץ  מתרחשות  אינן  שלעולם  תכלית  וחסרות  סמליות 

הספר, הוא לייצג את הסדר הקיים ולכפות על צעירים לקבל סדר זה כמובן מאליו. 

להשתתפות  הנוגעות  הנורמות  את  לקבוע  "מורשים  הספר  בתי  לספורט,  בדומה 

ולהפעיל בפיקוח בתי משפט סמכות משמעתית )הדחות, עונשים( שנועדה לגרום 

לכיבוד הכללים הספציפיים שהם מכריזים עליהם" )בורדייה, 2005, עמ' 168(. 



האם טקסים בוני משמעת וכבוד מועילים?

111

מפגש 30  דצמבר 2009

חוקרים אחדים דנו בתפקיד של הטקסים בבית הספר. איליץ' )Illich, 1970( וקפרר 

)Kapferer, 1981( טוענים שלטקסי בית הספר יש תפקיד "פוליטי", הם בעלי נופך 

מסתורי, ומטרתם לעורר תמיכה של התלמידים בהגמוניה ובתרבות של בית הספר 

תכנית  את  מייצגים  שהטקסים  סבורה   )Gehrke, 1979( גרקה  עמן.  ולהזדהות 

הקיים.  החברתי  הסדר  תוך  אל  התלמידים  זו שמחברת את  הסמויה,  הלימודים 

לדוגמה, מורים נעזרים במחוות ובהערות כדי להקנות לתלמידיהם את הנורמה של 

התנהגות "מהוגנת" ושקטה )Giroux & Purpel, 1983; Martin, 1998(. המורים 

דורשים מהתלמידים להכניס את החולצה למכנסיים, להימנע מריצה במסדרונות, 

להצביע כדי לבקש רשות דיבור וכיוצא באלה. עוד מדגישה גרקה שלטקסים תפקיד 

מרגיע, מצמצם סכסוכים ומגביר הרמוניה בין התלמידים. המחקר הנוכחי בודק 

את תאוריית השכפול בתחום הטקסים שמעודדים צייתנות לסמכות ומשמעת. 

המשמעת בבית הספר

משמעת  הפרת  הקבועים.  ולנוהג  לסדר  הציות  חובת  מרות,  קבלת  היא  משמעת 

יחסי,  במושג  מדובר   ,)1999( יריב  לדעת  המורה.  מרות  קבלת  חוסר  משמעותה 

כלומר לא התנהגותו של התלמיד היא שתקבע אם תיחשב להפרעה, אלא הדרך 

שבה המורה מגדיר אותה ומתייחס אליה. לא תמיד סמכות המורים וניסיונם ללמד 

ולחנך מתקבלים מתוך שיתוף פעולה, ולעתים הם נאלצים לאכוף את דעתם בכוח. 

בספרו "משמעת ועונש", בחן מישל פוקו )Foucault, 1977( את היווצרותם של בתי 

סוהר, תוך ניסיון להבין כיצד השימוש בכוח מעצב התנהגות אזרחית וכיצד החברה 

משליטה את דעתה על נתיניה. התכונות המאפיינות את בתי הסוהר הן הפיקוח 

המתמיד המופעל על האסירים, איסוף המידע המתמיד על אודותיהם, הערכתם, 

אבחונם, מיונם וחלוקתם לקטגוריות, מבלי שהאסירים ידעו ויבינו מה תוכנן של 

לנורמות  צייתנות  ולטיפוח  משמעת  להשגת  נועדו  האלה  הפעולות  אלה.  פעולות 

שנקבעו. אותן פעולות מופעלות לא רק כלפי מי שמפרים את החוק, אלא גם כלפי 

"הנתין הצייתן", הפרט החשוף להרגלים, כללים, פקודות; "הסמכות מופעלת עליו 

 Foucault, 1977,( ''וסביבו ללא הרף ועליו לתת לה לפעול עליו באופן אוטומטי

p.125(. על פי פוקו, אבחונו המתמיד של האזרח וקטלוגו נעשים על ידי כל מוסדות 
במקומות  וכלה  והמרפאות  הצבא  דרך  הספר,  ובתי  הילדים  מגן  החל  החברה, 

העבודה. הכוח להערכה ולשפיטה אינו מופקד עוד בידי שופטים בלבד, אלא גם 

בידי "מורים-שופטים, פסיכיאטרים-שופטים ופקידים-שופטים", והמידע שנאסף 

אינה  זה  משמעתי  כוח  הפעלת  נוסף.  מידע  להשיג  כוח  מקנה  הפרט  אודות  על 

מוגבלת למבצעי פשעים בלבד. כפיית המשמעת נתבעת מכל מי שסוטה מהכלל או 

שאינו נוהג על פי הנורמות שנכפו.

ניתן להמשיג, בהקשר החינוכי, את הפעולות המערכתיות  פוקו,  דבריו של  ברוח 

ונורמות  כללים  קביעת  )א(  משמעת:  להשיג  כדי  מקיים  הספר  שבית  הגלויות 

להתנהגות התלמידים, למשל באמצעות תקנון; )ב( ניהול שגרת פעולות מוכוונות 

בוקר. הטקסים  כגון מסדר  וכן טקסים,  לימודים  קיום מערכת שעות  כגון  סדר, 
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השגרתיים והנהלים האלה נקבעים בחלקם על פי התקנון, למשל ההנחיה למנוע 

איחורים מתורגמת לטקס של הקראת רשימת תלמידים בתחילת השיעור; )ג( מעקב 

אחר יישום הכללים שבתקנון ומידת הציות לטקסים ולנוהלי השגרה שמתקיימים 

מבחנים,  באמצעות  למשל  התלמידים,  על  מידע  נאסף  כך  על  נוסף  הספר.  בבית 

תעודות מעבר, אבחונים פסיכולוגיים, ישיבות ציונים וכיוצא באלה. שיטות הערכה 

ולהזהיר  גבוהים  להישגים  להגיע  התלמידים  את  לדרבן  השאר(  )בין  נועדו  אלה 

אותם מפני התנהגות לא מותאמת; )ד( בעקבות המידע שנאסף, התלמיד מתוגמל 

על צייתנות, למשל בקבלת ציון גבוה יותר על התנהגות, ונענש על סטייה מכללי 

ההתנהגות, כגון השעיה בשל התנהגות אלימה. המחקר הנוכחי מתמקד בהשפעה 

התלמידים  התנהגות  את  להסדיר  מלכתחילה  שנועדו  המערכתיות  לפעולות  שיש 

"בוני  טקסים  לשני  ושנית,  כללים,  של  כמערכת  לתקנון  ראשית,   — )והמורים( 

משמעת" — מסדר בוקר וקימת התלמידים כשהמנהל נכנס לכיתה. 

תרשים 1: תהליך הקניית ערכים והתנהגות צייתנית

תגובה לתוצאות המדידה — 
תגמול או עונש

קביעת חוקים ותקנות

עריכת טקסים שגרתיים

מעקב ומדידה של יישום 
החוקים, הנהלים והטקסים

טקסים בוני משמעת וכבוד בבית הספר

וקימה  בוקר  מסדר   — ומשמעת  כבוד  צייתנות,  המעודדים  טקסים  שני  נבחרו 

מההתנהגות  עולה  הטקסית  המהות  לכיתה.  נכנסים  המנהלת  או  המנהל  כאשר 

הסמלית, המאורגנת והמבנה הקבוע. בשני הטקסים, המנהל — דמות הסמכות —

)קימה, הקשבה  עומד במרכז, והתלמידים מבצעים פעולות המסמלות מתן כבוד 

הדגל,  את  מניפים  שבה  קצרה,  משותפת  התאספות  הוא  הבוקר  מסדר  דרוכה(. 

טקס  ומתפזרים.  ההמנון  את  שרים  הכול  הודעות,  ומוסר  דברים  נושא  המנהל 

מורכב יותר מתקיים לצורך חגיגה או ציון אירוע מיוחד. טקס כזה נסב בתכניו על 

והצגות, שתלמידי  גם שירה, ריקודים  כולל לרוב  והוא  החג או האירוע המיוחד, 

נועדה  לכיתה  נכנס  המנהל  כאשר  הקימה  המורים.  בהדרכת  עורכים  הספר  בית 

להסב את תשומת לב התלמידים לכניסתו של "האיש החשוב" )כמו בבית המשפט( 

 deference( "ולשמור על כבודו. בשני הטקסים מדובר ב"מערכות להקניית צייתנות

הזולת  כלפי  כבוד  הבעת  באמצעות  נשמרים  מדרג  של  יחסים  שבהן   ,)systems
על  לשמור  לו  שמסייעת  בדרך  האדם  של  ה"עצמי"  בהצגת  וגם   )deference(

 Goffman,( הזולת  כזו שמתואמת לסטטוס של   ,)demeanor( התדמית הרצויה 

1967(. טרנר )Turner, 1988( טוען שבחברה המודרנית, סמלים קבועים של מעמד 
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גוברת חשיבותם של  כך  פורמליים. משום  לא  ביחסים  במיוחד  ונעלמו,  טושטשו 

 Brown & Levinson,( נימוסים לשמירת כבודו של הזולת. לדעת בראון ולווינסון

ולשיתוף פעולה. עם זאת, ביחסי  נימוסים הם תנאי בסיסי לסדר חברתי   ,)1987
עבודה ויחסי שוק וגם בבתי ספר, נשמרים יחסים מדרגיים. מסדרי בוקר וקימה 

עם כניסת המנהל שכיחים בבתי ספר רבים ברחבי העולם.

תקנון

חובות  את  המורים—תלמידים,  יחסי  את  המגדירה  כללים  מערכת  הוא  תקנון 

התלמידים, את זכויותיהם, את תחומי האחריות שלהם ואת הכבוד שהם נותנים 

ומקבלים. התקנון גם מגדיר את היחס לרכוש וללוחות זמנים, ואפילו אילו אזרחים 

של  המקובל  במובן  טקס  איננו  הספר  בית  תקנון  לצמוח.  אמורים  התלמידים 

המילה, אף שבעריכתו ושימורו יש מרכיבים טקסיים, כגון: האשרור שלו, החתימה 

של התלמידים על טופס התקנון וההתחייבות לפעול בהתאם לכלליו. כמו בטקסים 

בוני משמעת, גם התקנון לא רק מגדיר כיצד להתנהג, אלא מסמן את אלה שחורגים 

מהדרישות. כמו הטקסים, גם התקנון מבוסס על ערכים תרבותיים ואידאולוגיה, 

על  כבעייתית  אחרים  של  התנהגותם  את  מגדירים  חברתיים  סוכנים  "כמה  ובו 

רקע של שיקולים מוסריים, ערכיים ותרבותיים" )Hunt, 1999, p. 9(. כדי לבחון 

את מהותו של התקנון, נחוץ להבחין בין תקנון המבוסס על ערכים נאו-ליברליים 

לזה המבוסס על סמכות ושליטה; תקנון המבוסס על ערכים נאו-ליברליים מעודד 

אחראי  אוטונומי,  אדם  כאל  לילד  התייחסות  אישית,  עצמאות  של  התפתחות 

ובעל חופש בחירה. על פי גישה זו, כללי התנהגות ולבוש נועדו לכך שהתלמידים 

 Raby,( ואחראים  בוגרים  כאזרחים  זהותם  לעיצוב  וכן  מהם  הנדרש  את  יפנימו 

מנצלים  ושליטה,  הילד מתוקף סמכות  להם, תקנונים שפונים אל  בניגוד   .)2005
 Kelly,( את הכוח הלגיטימי שעומד לרשותם כדי לכפות אותו ביחסי שליט—נשלט

2003(. למעשה קיים ניגוד אידאולוגי בין שתי הגישות, ולפעמים הקונפליקט הוא 
ופיקוח עצמי, אבל בתי ספר רבים  גלוי. הגישה הנאו-ליברלית מאמינה בהפנמה 

מאמינים בחשיבות הענישה והפעלת כוח כסמל לשליטה ופיקוח חיצוני. הענישה 

שבתי  נדמה  "הרעים".  לבין  "הטובים"  התלמידים  בין  הבחנה  כול  לעין  מציגה 

ספר משנים בהדרגה את הגישה שהציבה במרכז את זכויות הילד אל עבר החובות 

 Harris,( שנדרשות ממנו, תוך שילוב בין שני הדברים והדגשת החובות האזרחיות

לחשיבות  הלב  תשומת  את  הסבו  מעטים  לא  חוקרים  הישראלי,  בהקשר   .)2004
הגדרת כללים ואכיפתם, תוך צמצום מסוים של מתן זכויות יתר לילדים )מייזלס, 

1998; עומר, 2002; פרנק, 2004(. יש הסבורים שרק השילוב של שתי הגישות מסוגל 

.)Hannah-Moffat, 2000( להביא לתוצאות טובות בנושא המשמעת

עיקריים  תחומים  בשני  כיום  מתמקד  ומשמעת  תקנונים  אודות  על  המחקר 

יישום מדיניות של אפס סובלנות;  בודק  הקשורים לאקלים בית הספר: הראשון 

בתלבושת  לבוא  התלמידים  על  והאם  הספר  בבית  הלבוש  כללי  את  בוחן  השני 
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אחידה. שני האמצעים האלה מוצגים לעתים קרובות כאמצעים המיועדים להגביר 

 Bodine, 2003; Casella, 2003; Sughrue,( את הביטחון האישי ולמנוע אלימות

על  האחידה  התלבושת  של  השפעתה  את  לבחון  נערכו  מחקרים  כמה   .)2003
 Shannon( המשמעת, על הציונים ועל הביטחון האישי, והממצאים היו מעורבים

McCall, 2003; Stanley, 1996 &(. בחקר מקרים של בתי ספר תיכוניים בארצות 
"להיפטר"  כדי  הסגל  את  משמשים  והלבוש  ההתנהגות  שנוהלי  התברר,  הברית 

מתלמידים שנתפסו כבעייתיים, של שחורים, היספנים ובעלי רקע משפחתי סוציו-

 .)Bowditch, 1993; Leblanc, 1999; Lynch, 1989( אקונומי נמוך

מייצגים.  שהם  הערכים  את  לאבחן  כאמצעי  משמש  תקנונים  של  סעיפים  ניתוח 

שתי עבודות הצביעו על כך שהתקנון משמש לא רק לסימון התלמידים החריגים, 

התלמידים  על  התנהגויות  ואילו  הנאותה  האזרחות  מהי  המבהיר  ככלי  גם  אלא 

 .)Lewis, 1999; Raby, 2005( לאמץ כדי להפוך לאזרחים טובים ולעובדים מסורים

מתברר שהתלמידים רואים את סעיפי התקנון באופן שונה מאלה שהתקינו אותם; 

סעיפיו  את  תופסים  שחורים(  )במיוחד  בשוליים  החברתי  שמקומם  התלמידים 

להשתתף  שנוהגים  אלה  )הלבנים(,  המצליחים  התלמידים  מאשר  יותר  כמפלים 

 MacDonell & Martin, 1986; Ruck & Wortley,( הספר  בית  בפעילויות 

 .)2002

בחינת סעיפי התקנון מציירת את דמותו של התלמיד כאדם צעיר שעיצובו טרם 

עליו  לאחראים  הנותנת  עמדה   — להדרכה  והזקוק  בסיכון  הנתון  איש  הושלם, 

הגדרה  פי  על  התקנון,  אותן.  ולאכוף  אליו  הקשורות  תקנות  לחוקק  לגיטימציה 

ופגיעה,  ניצול  מפני  כהגנה  שלילי  באופן  מנוסחות  ילדים  שזכויות  מציין  שנונה, 

במקום להשתמש במושגים של העצמה וצמיחה )Devine, 2002, p. 316(. כתוצאה 

לעיצובם  שותפים  אינם  שהילדים  ופיקוח  שליטה  באמצעות  נעשה  החינוך  מכך, 

הכללי. 

תקנונים וטקסים במערכת החינוך בישראל 

החינוך הממלכתי החילוני בישראל הצטיין מאז ומעולם בגישה משפחתית יותר, 

בהשוואה למקובל בארצות אירופה; כלומר ברוב בתי ספר אין נהוגה תלבושת 

גם  "המורה".  בתואר  ולא  הפרטי  בשמם  למורים  פונים  והתלמידים  אחידה, 

ידיים  בנפנוף  מתבקשת  הדיבור  ורשות  פתוחה,  באווירה  מתנהלים  השיעורים 

או נלקחת בהתפרצויות. גם הקשר בין המורים לתלמידים )וגם בין התלמידים 

 .)179 עמ'   ,2004 )אלמוג,  אמצעי  ובלתי  חם  כלל  בדרך  ועודנו  היה  להוריהם( 

במיוחד בלטה בגישתה הליברלית מערכת החינוך של התנועה הקיבוצית, ששמה 

דגש על יחסי שוויון. עם זאת, היחס לנושא המשמעת עבר שינויים ניכרים מאז 

מורים  אליה  הצטרפו  הממלכתית,  החינוך  מערכת  נוסדה  כאשר  המדינה.  קום 

שמרנית,  חינוך  תפיסת  עמם  הביאו  אלה  מורים  אירופה.  מארצות  שעלו  רבים 

ששמה דגש על סמכותיות וביורוקרטיה. רבים מהמורים הנהיגו בכיתותיהם משטר 
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קפדני של סדר, משמעת ונימוסים והטילו מורא על תלמידיהם. בשנות השבעים 

של המאה העשרים החל זרם החינוך הממלכתי ליישם במשורה ובזהירות כמה 

מהעקרונות הליברליים שהיו נהוגים בחינוך הקיבוצי. האווירה בכיתות נעשתה 

פורמלית פחות ומושתתת על גישה אישית, בבתי הספר שולבו יועצות חינוכיות, 

 )2004( אלמוג  התרככה.  והמשמעת  קטנות,  בקבוצות  להוראה  ניסיונות  החלו 

מציין שמגמה זו הולכת ומתרחבת. על מערכת החינוך בישראל השתלטה למעשה 

בעשור האחרון תפיסה נאו-ליברלית, והמיומנויות הפסיכולוגיות והקוגניטיביות 

)חינוך או  בהוראה תופסות בחשיבותן את המיומנויות והאידאולוגיות הישנות 

החדרת ערכים(. 

מעט מחקרים נערכו לתיעוד פרקטיקות של משמעת וסדר בבתי הספר בישראל. 

עדכונים  ועל  החינוך  הכללי של משרד  הנחיות המנהל  על  התקנונים מבוססים 

שנוספים עם השנים. קלקין פישמן )1996( ערכה ניתוח תוכן ל-52 תקנונים ומצאה 

בכך  הצייתן.  התלמיד  תפקיד  עם  והזדהות  הדין  קבלת  את  מדגישים  הם  כי 

מטפחים תקנונים אלה, לדבריה, רכיבים של ניכור, במקום השתתפות אזרחית 

ראיינה  שהיא  והתלמידים  המורים  מרבית  המנוכרת,  הגישה  למרות  פעילה. 

הספר  בית  את  לנהל  כדי  עליו,  לוותר  שאין  אמצעי  בתקנון  רואים   )N=2074(

 )2005( ועמית  למפרט  אבידן,  למסדרים,  באשר  תקינה.  למידה  להבטיח  וכדי 

מביאים תיאור אתנוגרפי חושפני ונוקב של טקס פתיחת שנת הלימודים וקבלת 

התלמידים החדשים לכיתה א: 

בשמונה בבוקר הושיבו את התלמידים במגרש הספורט, על גבי המרצפות שכבר 

ולפי  לפי הכיתות  והורו להם את מקומם  לאגור מעט מקרני השמש  הספיקו 

סימני הגיר שעל המרצפות. הגדולים ידעו את מקומם מן השנים הקודמות, אך 

הקטנים התרוצצו בחוסר מנוחה, גם בגלל הבהלה שאחזה בהם וגם מפני שלא 

הכירו עדיין את חבריהם לכיתה. ולא הועיל שהמנהלת דחקה בהם שימצאו את 

מקומם והפצירה שיואילו לשבת כדי שניתן יהיה להתחיל, קודם בנימה רכה 

ובאורך רוח, אחר כך בתחנונים ולבסוף בצעקות שכוונו אל אוזניהן של המורות 

שהחלו צועקות, חלקן כדי לסייע ואחרות בשל מורא המנהלת שנפל עליהן. לא 

הועילו גם היללות שבקעו מתוך הרמקול שהונח על הבמה הנמוכה, עד שמה 

שנתכוון לעורר רושם של חגיגיות נתגלגל למן אנדרלמוסיה )אבידן ועמיתים, 

2005, עמ' 25(. 

אותו טקס פתיחת השנה מתרחש בבית ספר בשכונת מצוקה. החוקרים תולים את 

מהותו, בין השאר, בהתנהגות פוליטית שמשרתת את ההיגיון הכוחני של המוסד. 

הרגע הראשון את ההכרה  למן  לצרוב בתודעת התלמידים  נועד  לדעתם, המסדר 

בדבר נחיתותם העקרונית במערכת מדרגית. ההיגיון המערכתי מוליד טקס מנוכר 

ומשעמם, שבו הילדים לומדים למן היום הראשון עד כמה הם, קולם וצורכיהם 

אינם נחשבים. לעומת אותו תיאור כאוטי, פורמן )1994( מתארת התנהגות למופת 

ויום  הזיכרון  יום  )כגון  לאומיים  בטקסים  צפתה,  שבהם  א  וכיתה  הגן  ילדי  של 
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העצמאות(. לדעתה, טקסים אלה נועדו לגבש מוטיבים לאומיים משותפים במדינת 

לכלל  הסתגלות  של  ערכים  ולטפח  העולם,  קצות  מכל  הגיעו  שתושביה  מהגרים, 

וכניעה לדרישות הקבוצה. 

שאלות המחקר
למחקר הנוכחי שתי שאלות: 

עד כמה פעולות של עריכת תקנון, מסדר וקימה כשמנהל נכנס לכיתה שכיחות  א. 

בבתי הספר בישראל? מה מאפיין את בתי ספר שמשתמשים בהן? 

האם בבתי ספר שבהם נהוגות אותן פעולות מוכוונות סדר, יש בעיות משמעת  ב. 

מעטות יותר מאשר בבתי ספר שלא מתקיימים בהם אותם נהלים? 

לשאלות האלה חשיבות תאורטית — האם אותם טקסים מהווים הפגנת כוח גרדא, 

או שיש להם תועלת מוכחת? במישור המעשי, התוצאות עשויות להמחיש באיזו 

מידה ההשקעה בעריכת הפעולות האלה משתלמת. מובן שהמשמעת בבית הספר 

מושפעת מגורמים רבים, והמחקר הנוכחי אינו מתיימר להתוות דרך לשיפור הנושא 

נבחנות  אין  ובחו"ל,  בארץ  נחקר  ולא  כמעט  שהנושא  מאחר  הספר.  בבית  הזה 

השערות מוקדמות, זולת ההנחה הכללית שבבתי ספר שמקיימים טקסים יש בעיות 

משמעת מעטות יותר. 

שיטה

מדגם

דגימת בתי הספר הייתה שיטתית, כלל-ארצית, והעלתה כל בית ספר רביעי מתוך 

רשימת בתי הספר המופיעה במדריך הטלפון של "בזק". נכללו כל סוגי בתי הספר 

המיוחד.  החינוך  של  ספר  בתי  נכללו  לא  וכדומה(.  ישיבות  מקצועיים,  )עיוניים, 

המנהלים  כמחצית  נשים.   69.6% מהם  ספר,  בתי  מנהלי   127 השיבו  השאלון  על 

)54.5%( היו גילאי 40—50 והשאר — צעירים יותר, עד גיל 40 )12.7%(, או מבוגרים 

 5 )עד  בניהול  מועט  ותק  בעלי  היו  מהם  שליש   .)32.2%(  50 גיל  מעל   — יותר 

שנים(, שליש בעלי ותק בינוני )5—20 שנים( ושליש בעלי ותק רב )מעל 20 שנה(. 

ניהלו חטיבות ביניים )17.9%(  ניהלו בתי ספר יסודיים, ומיעוטם  רובם )69.7%( 

היהודי,  למגזר  השתייכו   81.6% המנהלים,  מבין   .)12.5%( תיכוניים  ספר  ובתי 

בתי  מנהלי  ומיעוטם —   ,)60.5%( ממלכתיים  ספר  בתי  מנהלי  היו  רובם  מתוכם 

ספר ממלכתיים דתיים )14.9%( וחרדיים )6.1%(. כל השאר ניהלו בתי ספר במגזר 

הערבי — מוסלמים )10.5%(, דרוזים )4.4%( ונוצרים )3.5%(. המנהלים התבקשו 

לציין את היחס בין בנים לבנות בבית ספרם )כמשתנה מתערב(. ברוב בתי הספר 

)80.2%( היה שוויון, בקירוב, בין בנים לבנות, במקצת בתי ספר )8.1%( היה רוב 

לבנים, ובאחרים )11.7%( — רוב לבנות. כנראה מדובר בישיבות ובאולפנות. 



האם טקסים בוני משמעת וכבוד מועילים?

117

מפגש 30  דצמבר 2009

כלי

לצורך המחקר פותח שאלון אנונימי למילוי עצמי. השאלון מורכב מארבעה חלקים: 

)יסודי/חטיבת ביניים/תיכון(, מגזר, לפי  )א( פרטי בית הספר — סוג בית הספר 

קריטריון מספר המשיבים במדגם )יהודי/ מוסלמי/ דרוזי/ נוצרי(, גודל בית ספר 

תלמידים/   800 עד  תלמידים/   600 עד  תלמידים/   400 עד  תלמידים/   200 )עד 

בינוני- בינוני/  בינוני-נמוך/  )נמוך/  התלמידים  של  סוציו-אקונומי  מצב  יותר(, 

גבוה/ גבוה(; )ב( פרטי המנהל, כולל שאלה על האופן שבו הוא מגדיר את גישתו 

 25 של  רשימה  המרכזי:  החלק  )ג(  רכה(;  מתחשבת-גמישה/  )קשוחה/  למשמעת 

היגדים על סוגי בעיות משמעת )כגון "אי-השתתפות במהלך השיעור"(. הנשאלים 

השכיחות  הספר.  בבית  שכיחות  הנ"ל  המשמעת  בעיות  כמה  עד  לציין  התבקשו 

נמדדה בעזרת סולם ליקרט בן חמש דרגות: 1 — "נדיר"; 2 — "לעתים רחוקות"; 

3 — "לפעמים"; 4 — "לעתים קרובות"; 5 — "בכל שיעור"; )ד( שאלות הנוגעות 

לקיומן של פעולות שנועדו לשפר את המשמעת בבית הספר: האם יש בבית הספר 

 4—2 לפני  שעברה[/  בשנה  ]השנה/  )לאחרונה  שונה  הוא  ומתי  לא(,  )כן/  תקנון 

שנים/ לא שונה(; האם בבית הספר מתקיים מסדר בוקר )באופן קבוע ]מדי בוקר/ 

מדי שבוע[/ לעתים קרובות/ לעתים רחוקות/ אף פעם(; האם נהוג שהתלמידים 

עומדים כשהמנהל נכנס לכיתה )תמיד/ לפעמים/ אף פעם(. 

הטקסים  שכיחות  נבחנה  הראשון  בשלב  שלבים.  בשני  התבצע  הממצאים  ניתוח 

כן —  וכמו  כניסת המנהל(  וקימה עם  )תקנון, מסדר  בוני המשמעת בבתי הספר 

נבחנו  מידת התכיפות שבה מקיימים בתי הספר את הטקסים הללו. לאחר מכן 

)באמצעות מבחן  בוני המשמעת  מאפייני בית הספר שבהם מתקיימים הטקסים 

χ2(. בשלב השני נבחן ההבדל ברמת התנהגויות חוסר המשמעת בין בתי הספר, על 

פי תדירות קיום טקסים בוני משמעת, הקשר בין קיומם ותדירותם של הטקסים 

בוני המשמעת לבין רמת המשמעת בבית הספר ואופי בעיות המשמעת. ניתוח זה 

 )univariate analysis of variance( התבצע באמצעות ניתוח שונות חד-משתני

ומבחני T. כמו כן נבחן ההבדל בשכיחותן של כל אחת מהתנהגויות חוסר המשמעת 

בכל בית ספר )כל אחד מ-25 ההיגדים בנפרד(, כמו גם ממוצען הכולל.

תהליך

המדען  לשכת  של  ואישור  מופ"ת  מכון  של  המחקר  מרשות  אישור  קבלת  לאחר 

 Little & Infantino,( הראשי של משרד החינוך,1 נערכה על פי סקירת הספרות 

השאלון.  ונבנה  פריטים,  של  ראשונית  רשימה   )2005; Romi & Fruend, 1999
חמישה מנהלים התבקשו למלא אותו ולהעיר על איכות השאלות. לאחר שגובשה 

הגרסה הסופית, נשלחו השאלונים האנונימיים ל-600 בתי ספר. שיעור ההיענות 

היה 27%, שיעור היענות סביר לסוג כזה של סקרים, הגם שבהקשר הנוכחי הוא 

בהכשרת  העוסקים  הוראה  וסגלי  לימודים  תכניות  ולפיתוח  למחקר  ספר  בית  הוא  מופ"ת  מכון   1
מורים.



118

אליעזר יריב

מפגש 30  דצמבר 2009

מחליש מאוד את תוקפם של הממצאים. זאת בעיקר משום שלא ברור מה מאפיין 

את בתי הספר של המנהלים הרבים שלא ענו. 

תוצאות
המחקר בחן תחילה כל אחד מהטקסים בוני המשמעת בנפרד, ואחר מכן — את 

השילוב בין קיומם של טקסים אחדים בכל בית ספר. באשר למהימנות השאלון — 

 .)α=.9482( נמצא שכל המשתנים קשורים זה לזה ברמה גבוהה מאוד

תקנון

מהמחקר עלה כי ב-93% מבתי הספר שנדגמו היה תקנון, מחצית מבתי הספר ערכו 

ו-36% עדכנו אותו שנה קודם לכן )תשס"ו(.  בו שינויים בשנת המחקר )תשס"ז( 

ל-8% מבתי הספר היה תקנון, אך הוא לא עודכן מעל שנתיים, ול-7% לא היה כלל 

תקנון. משום שהתקנון הוא כה נפוץ, לא נמצאו מאפיינים מיוחדים )כגון גודל בית 

הספר, מגזר( אשר הבדילו בין בתי ספר שמקיימים אותו או שאינם עושים זאת. לא 

נמצא קשר בין קיומו של תקנון בבית הספר לבין רמת המשמעת וכמות בעיות 

המשמעת בבית הספר. מהמחקר עולה כי קיים דמיון בין מאפייני בעיות המשמעת 

בבתי ספר בעלי תקנון ובין אלו של בתי ספר חסרי תקנון. כמו כן, לא נמצא קשר 

בין מועד עדכון התקנון לרמת וסוג בעיות המשמעת. 

מסדרים 

בשעות  נערכו  הם  לרוב  מסדרים.  נערכים  ספרם  שבבית  ציינו  המנהלים  מחצית 

 ,)45%( קבוע  באופן  נערכו  המסדרים  רוב  המבנה.  של  המרכזית  ברחבה  הבוקר 

פי  על  המסדרים  את  קיימו  המנהלים  של  מיעוטם  לשבוע.  אחת  או  יום  מדי 

השוואת  מסדרים.  לערוך  נוהגים  אינם  כי  דיווחו   )56%( כל השאר   .)9%( הצורך 

מהמחקר  מגוונת:  תמונה  מעלה  מסדרים  ערכו  שמנהליהם  הספר  בתי  מאפייני 

עולה כי מסדרים התקיימו בבתי ספר יסודיים יותר מאשר בבתי ספר על-יסודיים

,χ2)2(=14.92(; מסדרים נערכו יותר אצל מנהלים מהמגזר הערבי: אצל   >0.005(

רק  היהודי,  במגזר   ;80%  — והדרוזים   100%  — המוסלמים   ,100%  — הנוצרים 

לפעמים  או  קבוע  באופן  מסדר  אצלם  שמתקיים  דיווחו  מהמנהלים  כמחצית 

בתי  של  הסוציו-אקונומי  לסטטוס  קשור  נוסף  מאפיין   .)χ2)6(=33.82,  >0.001(

הנמוך  מהמעמד  אוכלוסייה  המשרתים  מוסדות  של  יותר  רבים  מנהלים  הספר. 

)77%( והבינוני-נמוך )65%( דיווחו כי נערכים בבית ספרם מסדרים, לעומת מנהלי 

 )46%( והבינוני-גבוה   )45%( הבינוני  מהמעמד  אוכלוסייה  המשרתים  ספר  בתי 

מסדרים  ערכו  גברים  מנהלים  כי  עלה  מהמדגם  לסיום,   .)χ2)6(=12.85,  >0.05(

נוספת  בבדיקה   .)χ2)2(=7.27,  >0.05(  )47%( מנהלות  מאשר   )72%( יותר  רבים 

שנערכה באמצעות מבחנים רבי-משתנים )multivariate tests( ו-ANOVA, כדי 

לבחון האם ישנם משתנים מתערבים, נמצאה השפעה מובהקת של משתנה של בית 
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ספר היסודי. בכל השאר אכן אין מובהקות רב-משתנית, כולל בין קיומו של מסדר 

בבית הספר למשתני חוסר המשמעת. 

האם בבתי ספר שערכו מסדרים בעקביות היו בעיות משמעת פחותות מאשר באלה 

שקיימו מסדרים מפעם לפעם או שכלל לא קיימו מסדרים? לכאורה זה אמור היה 

להיות סדר הדברים, אבל הממצאים לא הסתדרו בכיוון הצפוי: נמצא שבבתי ספר 

)ממוצע  ערכו מסדרים  לא  ובבתי ספר שכלל  לערוך מסדר בקביעות  נהגו  שבהם 

של 2.4 ו-2.45, בהתאמה( היו בעיות משמעת רבות יותר מאשר בבתי ספר שערכו 

מסדרים רק לפעמים )ממוצע של 1.9(. הממצאים האלה הם על גבול המובהקות 

בעלי  נמצאו  מאפיינים  חמישה  יותר,  ספציפי  באופן   .)F)2,108(=2.82  , =0.064(

 ,)F)2,109(=3.72, p=.027( הבדלים מובהקים באותו כיוון — אי-הקשבה בשיעור

 F)2,111(= 3.24,( ויכוחים עם המורים ,)F)2,107(=3.46, p=.035( שפה גסה וקללות

p=.043(, היעדרויות לא מוצדקות מהלימודים )F)2,112(=3.66, p=.029( והיעדרויות 

 .)F)2,113(= 4.89, p=.013( משיעורים

קימה כשהמנהל נכנס לכיתה 

קמים  התלמידים  ספרם  שבבית  דיווחו  מהמנהלים  כשליש  כי  עלה  מהמחקר 

קמים  התלמידים  כי  דיווחו  מנהלים  מעט  לכיתה.  נכנסים  הם  כאשר  תמיד 

מתברר   .)60.4%( כלל  קמים  אינם  התלמידים  כי  דיווחו  ורובם   ,)6.6%( לפעמים 

הדתי למגזר   — בישראל  החינוך  במערכת  אחת  לקבוצה  אופייני  הזה  הטקס  כי 

, χ2)15(=36.75(, הן החרדי )100%( והן הממלכתי דתי )72%(. לעומתם,  >0.005(

דיווחו שהתלמידים קמים כשהם  בבתי הספר הממלכתיים  רק 29% מהמנהלים 

נכנסים, ומעט יותר מכך — בבתי ספר מוסלמיים )30%( ודרוזים )40%(. השיעור 

הנמוך ביותר הוא בבתי ספר נוצריים )25%(. לא נמצאו הבדלים של ממש ברמת 

המשמעת בין בתי ספר שבהם התלמידים קמו בעת כניסת המנהל לכיתה, לבין 

אלה שהמנהג הזה לא התקיים בהם. 

ההשפעה הדדית

במטרה לבחון את ההשפעה ההדדית של הטקסים בוני המשמעת, נערכה השוואה 

בין רמת המשמעת ומאפייני הפרות המשמעת, על פי מספר הטקסים אשר נוהגים 

לערוך בבתי הספר. קידוד בתי הספר על פי מידת הטקסים בוני המשמעת הנהוגים 

בהם נערך באופן הבא: מסדר — בתי ספר שהשיבו כי הם מקיימים מסדר באופן 

קבוע או מדי פעם, קודדו כבתי ספר המקיימים מסדר )לעומת בתי ספר אשר ענו כי 

אינם מקיימים מסדר(; קימה עם כניסת המנהל — בתי ספר שהשיבו שהתלמידים 

נוהגים לקום עם כניסת המנהל לכיתה תמיד או לעתים קרובות, קודדו כבתי ספר 

שבהם המנהג מקובל )לעומת בתי ספר אשר השיבו כי בהם נוהגים התלמידים לקום 

לעתים רחוקות או כלל לא(; תקנון — בתי ספר קודדו כבעלי תקנון, אם השיבו כי 

קיים בבית הספר תקנון אשר עודכן לפחות פעם אחת בארבע השנים האחרונות. 
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כל השאר, גם אלה שהתקיים אצלם תקנון שלא עודכן בשנים האחרונות, קודדו 

כחסרי תקנון. מקצת הצירופים שכיחים יותר מאחרים. לאחר חלוקת בתי הספר 

לשמונה הקבוצות, על פי המידה שבה הם מקיימים את הטקסים )לוח 1(, חושבה 

רמת המשמעת בכל בית ספר. זאת על פי ממוצע דיווח המנהלים על מידת שכיחות 

כל אחד מ-25 פעולות הפרת המשמעת שנבדקו )טווח של 1—5(. 

)N=127( לוח 1: הקשר בין עריכת טקסים ובעיות המשמעת

לא מתקיים 
כל טקס

רק קימה רק מסדררק תקנון
למנהל

תקנון 
וקימה

תקנון 
ומסדר

מסדר 
וקימה

כל שלושת 
הטקסים

מספר 
בתי 

הספר
644531232916

ממוצע
וסטיית 

תקן

2.23
)0.42(

2.57
)0.69(

 2.16
)0.68(

2.46
)0.93(

2.21
)0.53(

2.36
)0.76(

2.55
)1.09(

2.06
)0.52(

אינה  כלומר תוספת טקסים לכשעצמה  על חוסר שיטתיות,  הממצאים מצביעים 

משנה את התמונה, אבל צירוף של כל שלושת הטקסים יחדיו אכן מצביע על הרמה 

הנמוכה ביותר של בעיות, ומסדר בלבד קרוב אליו מאוד בערכיו. 

דיון
איכותנית- מחקר  שיטת  באמצעות  טקסים  בוחן  האנתרופולוגי  המחקר  מרבית 

שימוש  של  ייחודי  במסלול  בחר  הנוכחי  המחקר   .)2004 טרנר,  )ראו  פרשנית 

האלה  שהטקסים  האפשרית  לתועלת  התייחסות  תוך  כמותית,  במתודולוגיה 

חברתית- משמעות  להיות  עשויה  כמותיים  שלהיבטים  מניח  המחקר  מביאים. 

להיות  אמורה  וכבוד  משמעת  בוני  בטקסים  שהתועלת  מניח  גם  הוא  תרבותית. 

הפחתה בכמות בעיות המשמעת שמתרחשות בבית הספר. נתייחס לשני היבטים 

שעולים מן הממצאים: הראשון הוא הנסיבות האפשריות שמולידות את הטקסים, 

והשני עוסק בממצא על חוסר התועלת לכאורה של הטקסים. 

היא  מהותם  אשר  שניים,  נבחרו  ספר  בבתי  שנוהגים  הרבים  הטקסים  מבין 

עידוד להתנהגות צייתנית ומתן כבוד. טקסים משותפים אלה אינם שוליים בחיי 

קימה  בישראל.  רבים  ספר  בבתי  יום  מדי  נערכים  הם   — והמורים  התלמידים 

מתקיים  מסדר  שנדגמו,  מהמוסדות  בשליש  מתקיימת  לכיתה  נכנס  כשמנהל 

במחצית מהם. התקנונים קיימים כמעט בכל בתי הספר שהשתתפו במחקר, ושיעור 

זה אינו מפתיע, בהתחשב בכך שעריכת תקנון נכללת בהנחיות המנהל הכללי של 

משרד החינוך למנהלי בתי הספר. עצם קיומם של הטקסים מצביע אולי על זרם 

חברתי-חינוכי המקדש מסורת שמחזקת את ערך הסדר החברתי הקיים. מהותם 

המשמעת  בוני  הטקסים  גם  ואכן  ובמחזוריות.  הקבוע  במבנה  הוא  טקסים  של 
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נערכים לרוב באופן סדיר. רק מיעוט קטן של המנהלים ציין שפעולות אלה נערכות 

"לפעמים" — רק 9% מהמנהלים ציינו שאינם עורכים מסדר באופן קבוע, ורק 6% 

מהמנהלים ציינו כי כשהם נכנסים, התלמידים קמים רק לפעמים. גם התקנונים 

זוכים לחידוש ואשרור כמעט מדי שנה. 

מקורות צמיחת הטקסים

הממצאים מצביעים על כך שלכל טקס יש מאפיינים שונים שעודדו את צמיחתו. 

מסדר הבוקר מצטייר כפעילות שמאפיינת בתי ספר יסודיים יותר מאשר תיכוניים 

ובתי ספר שמשרתים תלמידים מהמעמד הנמוך והמעמד הבינוני-נמוך יותר מאשר 

בתי ספר מהמעמד הבינוני-גבוה. הטקסים נערכים אצל מנהלים גברים יותר מאשר 

אצל מנהלות, ואצל מנהלי בתי ספר במגזר הערבי יותר מאשר אצל עמיתיהם במגזר 

המנהל  של  מעמדו  את  שמעצימה  קולקטיבית  התנהגות  בתור  המסדר,  היהודי. 

כנושא דגל ואת קהל התלמידים והמורים כמונהגים פסיביים, מצטייר כסממן של 

גישה פטרנליסטית. המנהל או המנהלת מסמלים את דמות "ההורה הגדול", נציג 

המעמד השליט, האיש שמייצג את הערכים המרכזיים ואת המדרג במלוא עצמתם. 

במסדר הם עומדים על במה מוגבהת, ופונים אל התלמידים הצעירים, חסרי הכוח, 

דברם  את  נושאים  המנהלים  והבינוני.  הנמוך  מהמעמד  ממשפחות  באים  אשר 

)לעתים קרובות באמצעות רמקול(, לרוב בעוד התלמידים יושבים על כיסאות או 

על הרצפה, והמורות מעליהם, משגיחות על התנהגותם )פורמן, 1994(. אין מתקיים 

ועמית  למפרט  אבידן,  כפי שסבורים  ייתכן,  דו-שיח.  או  דיון  כל  המסדר  במהלך 

)2005(, שהטקס משרת את ההיגיון הכוחני של המוסד, המבקש להנחיל לתלמידים 

את נחיתותם בתוך מערכת מדרגית. 

הקימה מזוהה בעיקר עם מנהלים של בתי ספר ממלכתיים-דתיים וחרדיים. מדובר 

בטקס המשקף ערכים שמרניים ומסורת חינוכית הנותנת כבוד למורה, למנהל ולרב. 

לדוגמה, בבתי ספר חרדיים שבהם הבנים מתחילים ללמוד כבר בגיל שלוש, הילדים 

קמים תמיד כשהמורה נכנס. מאידך גיסא, התקנון צומח ומשגשג בהקשר שונה. 

על פי ממצאי המחקר, התקנון נפוץ מאוד בבתי הספר בישראל, והשיעור הגבוה 

דומה כנראה לזה הקיים בארצות אחרות. למשל בקנדה נמצא בשני מחוזות, כי 

במחצית מבתי הספר עד שלושה רבעים מהם נהוג תקנון )Raby, 2005(. זאת ועוד: 

הקודמת  בשנה  או  המחקר  בשנת  שעדכנו  שדיווחו  המנהלים  של  הגבוה  השיעור 

זמין שהמורים והתלמידים עוסקים בו  לה את התקנון, מצביע על כך שזהו כלי 

כמעט מדי שנה. היותו כה נפוץ ושכיח הופך אותו לאמצעי תקני "חוצה גבולות": 

הוא מתאים לא רק בחינוך היסודי )כמו המסדר(, לא רק עבור מגזר אחד )דתיים 

)מעמד  מסוים  מעמד  המשרתים  ספר  בבתי  רק  לא  מסדר(,  ערבים —  קימה;   —

נמוך — מסדר(. מדובר באמצעי "טכני", ביורוקרטי באופיו ובתהליך הפקתו, אשר 

מסדיר את היחסים בין באי בית הספר. המסר שהתקנון מעביר הוא כי בית הספר 

כאזרחים  בבגרותם,  יפגשו  שהתלמידים  לאלה  דומים  מאפיינים  בעל  ארגון  הוא 

וכעובדים )קלקין פישמן, 1996(. 
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התועלת שבטקסים

ספר  בבתי  שרמת המשמעת  הוא  אחד,  חריג  למעט  זה,  במחקר  המרכזי  הממצא 

שנערכים בהם אותם טקסים אינה גבוהה מזו שקיימת בבתי ספר שאינם נוקטים 

את אותן פעולות. מדוע הטקסים "אינם עובדים?" הסבר אחד מתקשר עם ממצאיה 

של פורמן )1994( על אודות הפיצול בערכים הקבוצתיים והפרטניים של בתי הספר. 

הערכים  את  להנחיל  בהם  שקיים  מהדגש  נובעת  בטקסים  הנדרשת  הצייתנות 

הלאומיים. בהקשר הקבוצתי, הערכים הללו נלמדים, והם זוכים למידה סבירה של 

צייתנות. מאידך גיסא, בחיי היום יום, בייחוד במגעים בין הילד לזולתו, מתרחשים 

תהליכים הפוכים: הגננות והמורים מטפחים אדם דעתן ומשוחרר בהתנהגותו. נראה 

מישורי  פי  על  התנהגויות  להתאים  לומדים  הילדים  הִחברות,  תהליך  שבהמשך 

פעולה: בפעולות קבוצתיות הם נעשים צייתנים וכנועים, ואילו במישור הבין-אישי 

הם ספונטנים, משוחררים, ואף תוקפנים. המחקר הנוכחי מדד בעיקר את תפיסת 

ההתנהגות הפרטנית, שאינה מושפעת כנראה מעריכת הטקסים. להיעדר התועלת 

נמצא חריג אחד; מתוך תשובות המנהלים עולה, שבבתי ספר שעורכים את מסדרי 

הבוקר באופן לא סדיר, על פי הצורך, רמת המשמעת טובה מזו שקיימת בבתי ספר 

ייתכן שאותם  כלל.  עורכים אותו  או שאינם  המקיימים את הטקס באופן קבוע 

יותר  טוב  וכושר  חינוכיים  אמצעים  של  יותר  רחב  רפרטואר  בעלי  הם  מנהלים 

שרויים  שבה  המידית  לסיטואציה  החינוכיים  האמצעים  את  בגמישות  להתאים 

המורים והתלמידים )כך שעבורם המסדר והטקס הם שני אמצעים מני רבים, והם 

מופעלים בהתאם לנסיבות(, אך השערה זו דורשת בדיקה.

ובכן, אם פעולות אלה אינן משפרות את רמת המשמעת, מדוע משתמשים בהן? 

לא  והקימה  המסדר  שהתקנון,  כלומר  שגויה,  המחקר  של  המוצא  שהנחת  ייתכן 

יש  טקס  שלכל  בהנחה  תכליתן,  המשמעת.  בעיות  את  לשפר  מלכתחילה  נועדו 

תכלית, גלויה או סמויה, נמצאת במקום אחר. למשל, במקום ערך תפקודי, כלומר 

שיפור המשמעת כדי לאפשר ניהול שקט ומסודר של השיעורים, יש לטקסים ערך 

הצהרתי, ומטרתם אינה יצירת שינוי התנהגותי, אלא השפעה תודעתית — להפגין 

כוח, להמחיש את עצמת הממסד, להציג את הסדר החברתי והערכים שהוא מגלם; 

)deference( המתבטאים בקימת התלמידים, מסמלים  כבוד  כללי מתן  לדוגמה, 

את הערך של מתן כבוד. למעשה, במישור התפקודי, לא רק שטקס זה אינו תורם 

למטרתו העיקרית של בית הספר — הוראה, הוא אפילו פוגם בה. כל כניסה של 

המנהל משבשת לזמן-מה את מהלך השיעור, מחייבת את התלמידים לעבור ממצב 

משבש  הטקס  המנהל.  אל  מהמורה  הקשב  והפניית  לקימה  דרוכה  הקשבה  של 

גם  וכבוד.  פנים  במאור  למנהל  להתייחס  הוא  גם  שחייב  המורה,  עבודת  את  גם 

מסדר הבוקר גוזל לא מעט מזמנם של התלמידים והמורים. בהיותו טקס חד-גוני 

באופיו, הוא כמעט אינו מלמד דברים חדשים, ותרומתו הארגונית מוטלת בספק. 

 Bourdieu,( בורדייה  של  הביקורתית  הפדגוגיה  גישת  בעקבות   ,)2008( למפרט 

בדמוקרטיה  החברתי  ההיגיון  את  מייצג  הטקסים  של  שתפקידם  מסביר   ,)1977
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מערכת  של  העיקרי  שתפקידה  קובע  זה  היגיון  הנאו-קפיטליסטית.  התעשייתית 

ולשעתק פערים מעמדיים. הטקסים, כאקט  החינוך הציבורית הוא לשמר, לחזק 

כוחני, מרגילים חברת ילדים, שפרטיה יהפכו בדרך כלל בבגרותם להיות שוליים 

הדיבור,  כללי  הטקסים,  אישית.  תכלית  וחסרת  מנוכרת  בהוויה  לחיות  בחברה, 

המבנה הפיזי של בית הספר ופעולות רבות אחרות הכרוכות במשמעת )יריב, 2006(, 

מאמנים את הילדים לוותר על שאיפותיהם, להבליג על כאבם, על בדידותם ועל 

דיכוים ולהשלים עם היותם חסרי ערך חברתי. העדות לתזה הזו במחקר הנוכחי 

היא במיעוט המסדרים וטקסי הקימה בפני המנהל בבתי ספר השוכנים באזורים 

מבוססים. 

סיכום
לעיל?  גם ללא הטקסים שהוזכרו  ניתן לקיים משמעת סבירה בבית הספר  האם 

כותב שורות אלה למד בבית ספר קיבוצי בשנות החמישים והשישים של המאה 

העשרים. לא היה נהוג בו אף אחד מהטקסים שדנו בהם, ובכל זאת רמת המשמעת 

הייתה טובה למדי, היחסים בין המורים לתלמידים היו פתוחים ושוויוניים, ודרכם 

פחות  פורמלית  הייתה  הסטייה  עם  ולהתמודד  הערכים  את  להפיץ  המורים  של 

ובין-אישית יותר. הערכים שהשתקפו באותה מערכת יחסים היו ליברליים יותר 

מאלה שניתן למצוא כיום בבתי ספר עירוניים בישראל. אין זה סביר שהאקלים 

החברתי בישראל ישיב אליו את הערכים והמסורת שאפיינו את החינוך הקיבוצי 

של המאה העשרים, והטקסים בוני המשמעת ימשיכו להתקיים. עם זאת, נחוצה 

מביאים.  שהם  והתועלת  מטרתם  הטקסים,  מהות  אודות  על  מחודשת  חשיבה 

מסר  שיישאו  כך  גמיש,  באופן  טקסים  לשלב  וכיצד  האם  לשקול,  כדאי  במיוחד 

סמלי, ויצליחו, כפי שנמצא במחקר זה, לעורר שינוי בהתנהגות התלמידים. נחוץ 

מחקר נוסף שיבסס את הממצאים הנוכחיים, וגם ייבחן אותם מזוויות נוספות. 
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