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משמעת ומשמעות: 
על המורה לתרבות ישראל כמנהיג חינוכי

יעקב ליבנה

זה, הקשור  כיום. מושג  “פיתוח בר קיימא” השגור  ניתן להמשיל את המעשה החינוכי למושג 
בדרך כלל בהקשרים עסקיים, חברתיים וסביבתיים, קשור בחשיבה מוקדמת של צרכי הדורות 
הבאים. חשיבה כזו אכן דרושה גם בשדה החינוך, ובאופן מיוחד, כפי שאנסה לטעון כאן, בתחום 

תרבות ישראל.
האמונה  התרבותית.  הזהות  בשדה  חדשים  אתגרים  בפנינו  מציבה  המודרנית  המציאות 
הדתית לא עוד מהווה את הגדרת הזהות הדומיננטית ביותר לרוב הציבור היהודי-ישראלי. מפי 
מורי ורבי דוד הרטמן למדתי, שבדברנו כיום על הקניית יהדות אין מדובר עוד בהקניית דוגמאות 
של אמונת אמת אלא בראש ובראשונה מדובר, כלשונו, בהקניית “רעיונות מנחים שלאורם מובן 
כוח עמידה  זו  ואשר בזכותה מוקנה למחויבות  הטעם שבמחויבות אישית חיה כלפי היהדות, 
כנגד תהפוכות העיתים”. זוהי הקניית הרצון לבנות ולהיבנות, בחברה המבוססת על ערכי צדק 

והגינות, חמלה ורגישות.
לאחר,  יחס  אחריות,  לקיחת  כגון  שונים  נושאים  על  הפסק  ללא  לדבר  נוכל  זה,  בהקשר 
טוהר בחינות ומניעת אלימות. ואולם, רק מפגש חווייתי-דיאלוגי יוכל לעסוק בסוגיות אלו באופן 
מעמיק ואפקטיבי. ברוח זאת, תופסת את מקומה ההשקפה שבראש בית הספר צריך לעמוד איש 
אשכולות, המשרה חינוך ותרבות ומאציל סמכויות, ולא רק מרכז סביבו עוצמה כוחנית. דגם של 
“מנהיג”, יותר מדגם של “מנהל”, יודע ליהנות מפירותיו של הלימוד הדיאלוגי בתרבות ישראל. 

יכולת זו קשורה בהשראה אישית, כמו גם במנגנון מקצועי ומנהיגות רגישה. 
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מניסיוני האישי, הבסיס המאפשר יישום של אידיאל חינוכי-ערכי זה הנו תרבות של משמעת. 
בו  שיש  בלימוד  שלהם,  האישית  הסקרנות  במימוש  רעיונות,  בליבון  מעוניינים  אכן  תלמידים 
משמעות, אך גם בהצבת גבולות. כאן נשאלת השאלה כיצד לעשות זאת? כיצד לשמור על בסיס 
המשמעת לצד תהליך לימוד דיאלוגי, חי ופורה בכיתה? הדבר כרוך בראש ובראשונה באמינותו, 
נחישותו ועקביותו של המורה כ”מנהיג” הכיתה. המפתח לכך הוא מתן הבהרות והנחיות ברורות 

לתלמידים.
אדגים זאת בשלושה אופנים. דוגמה ראשונה היא בחינת פעילותו של בית מדרש בתרבות 
ישראל. כיצד נראית התחלת פעילות? האם התלמידים מחכים למורה בדרך ומלווים אותו לכיתה? 
האם הם אורבים לו מחוץ לחדר )בבחינת “לא ראינו שהגעת”...(? האם הם נכנסים לכיתה אחריו? 
או שמא כלל אינם שמים לב לבואו? אילו הם תנאים פרוזאיים בסיסיים היוצרים אווירה ומרחב 

המאפשרים עבודה פורייה, ובלעדיהם היא לא תיתכן.
הדבר מושתת על הוראות ברורות הנאמרות בפי המורה ה”מנהיג”, ומוטב שהדבר ייעשה 
בסגנון שקט, בטוח וסמכותי תוך מבט עירני ונוקב בפני התלמידים. עקב אכילס של שיטה זו הוא 
בדרך כלל הקושי של המורה עצמו להקפיד על עקביות בהנחיות שהוא עצמו נותן. בזה נמדד, 

בעיני התלמידים, “חוט השדרה” המנהיגותי של המורה. 
כדוגמה שנייה, נבחן את דרכו של המורה להיכנס לכיתה? האם באמירת “שלום” רעשנית? 
האם המורה מתחיל מיד בהוראת השיעור? האם המורה נעצר ומישיר מבט, מברך וסוקר את 
התלמידים? פונה לתלמידים באמירות כגון “אני שמח שהבראת”, “טוב לראות אותך”? כמו כן, 
מצוין  האם  הלוח?  נראה  איך  ומסודר?  נקי  הוא  האם  הִמפגש?  מקום  נראה  איך  לבחון  חשוב 
הנחוצים  הדברים  האם  כלשהו?  ערכי-משמעותי  היגד  עליו  נכתב  האם  עליו התאריך העברי? 
ללמידה נמצאים בשיעור? והאם אלה שאינם נחוצים אכן נפקדים )כגון המכשיר הסלולרי(? אלה 
הם תנאים פרוזאיים להתחלה נכונה של שיעור, תנאים שבלעדיהם תהליך הקניית המשמעות 

ייפגם. 
הדוגמה השלישית היא דרך הדיבור במהלך השיעור? מתי מדברים? מי המדבר? האם דבר 
זה הובהר מראש? האם לאחר שהובהר נשמר שאכן יתממש? וכן, האם מופנמת בכיתה המיומנות 
של דיבור המתחשב באחר? האם ניתן לקבל צעקות, הבלחות, סינון דברים מתחת לשפה? האם 
מדברים בשקט ובנחת או בצעקה ובבוטות? או בנימה יהירה או ענווה? איך מנסחים את האמירה? 
האם וכיצד התלמידים מגיבים לדברי קודמיהם? האם נשמעים ניסוחי דברים כגון: “אני מבין את 
דבריו... אבל חולק עליו... מפני ש...”. אלה הם תנאים המאפשרים תרבות של דיון. כל “קיצור 

דרך” בהשתתת תנאים אלה בכיתה יפגע בהכרח גם באמינות המסרים שמורה רוצה להעביר. 
ובהקשר זה יש להוסיף ולשאול: האם גם המורה ה”מנהיג” מדבר בשקט, בכבוד? האם הוא 
עושה זאת תוך שיקול דעת ובסגנון מעודן? האם הוא נותן דרור לחרצובות לשונו ללא בקרה 
או ששפתו טובה ואיכותית? ויש להוסיף, האם הוא יודע גם להתנצל על מה שעלול להיראות 

כפגיעה במישהו? להביע בפני התלמידים חרטה אישית כנה ופשוטה?
על פי עקרון ה”ההוראה הסמויה”, אם המורה, “המנהיג”, המבוגר מתנהג בניגוד למה שהוא 
מחנך ומלמד, הדבר ניכר מיד אצל התלמידים. ולהפך, אם הוא מצליח להשרות ולבטא באישיותו, 
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כוח  יש  להוראתו  אזי  מלמד,  הוא  הדברים שאותם  את  בלבושו(  )אפילו  ובמעשיו  בהתנהגותו 
השפעה רב יותר. אחריות אישית אינה נלמדת על ידי שינון או על ידי אכיפה, אלא בעיקר על 
ידי דוגמה אישית מתמשכת של המבוגר. על המורה להרגיש כאילו בכל מקום צופות בו עיניים 
במקומותינו  הנהוג  הניסיון  את  אוהב  אינני  אך  אני מעט שמרן,  אולי  ולומדות ממעשיו.  רבות 
לרצות ולמצוא חן בעיני התלמידים דרך סגנון הדיבור )כגון “כזה”, “כאילו”, “חבל על הזמן”( או 
בנישוקים ובחיבוקים אמיצים. אינני סבור שעל המורים להיות חברים של התלמידים. המילה 

–”לא” לגיטימית בעיניי לחלוטין, בין אם נאמרת במפורש ובין אם משודרת בשפת הגוף.
עקרונות אלה צריכים לבוא לידי ביטוי גם באופן שבו המורים מטפלים בבעיות התלמידים. 
אמין  שיקוף  ולבטא  וחברתי,  לימודי  התנהגותי,  מצב  לשקף  אמורה  פדגוגית  מועצה  לדוגמה, 
ואחראי לתפוקות של שינוי ומיצוי, ולא רק תסכולים והישגים לימודיים. חששות מפני הורים אינן 
צריכות לתפוס מקום במערכת השיקולים החינוכיים-מקצועיים. ולחלופין, האם נשלחים להורים 
גם מכתבים המבטאים הערכה לתלמיד, לשינוי חיובי שעשה, להערכת תפקודו החברתי? על 
המורה המנהיג לזכור שאין זה מתפקידו העיקרי להיות קבלן ביצוע של ציונים והישגים. חינוך 
משמעותי הוא למעשה גירוי לחשיבה, לסקרנות, לביקורתיות ולאכפתיות. כאן תפקידו המרכזי 

של המורה, ובמיוחד המורה לתרבות ישראל, ויצירת אווירת המשמעת נועדה לתמוך בכך. 
מתוך כך צריך להוסיף ולשאול: האם על המורה לשעשע ולבדר את התלמיד בסגנון ה”גל 
הקל”? האין השימוש הרב בסרטים וגירויים אלקטרוניים שונים הופך להיות מגירוי לגודש? חינוך 

ערכי הוא תרבות חיים שלמה, זו שפה ערכית ומתפרשת על פני כל היבטי החיים. 
אחת הבעיות החברתיות המקשות על מימוש החינוך הערכי בתקופתנו היא משבר סמכות 
ההורים והמורים. הוריי נהגו לגבות את מוריי, וראו בהם שותפים להקניית ערכים והשקפת עולם. 
האשראי שהם נתנו למוריי היה גדול. כיום מוצאים רבים מהמורים את עצמם במצב מביך שבו 
החינוכית  תביעתם  בהתנהגותם,  ההיגיון  את  התלמיד,  בנוכחות  להורים,  להסביר  נאלצים  הם 
ודרישתם הלימודית. הפתרון למשבר ערעור סמכות המורים צריך להיות כמובן מערכתי, אבל 
אל לנו כמורים לחכות לכך. עלינו לבטא מקצועיות וערכיות בהתמודדות היום-יומית, ובכך לבסס 

את סמכותנו כמורים-מנהיגים בעיני התלמידים. 
כמחנכים וכמורי תרבות ישראל אנחנו מתווים תורת חיים. היטיב לנסח זאת דוד הרטמן 
כשאמר: אני רוצה תורת חיים, אני רוצה לראות קיום התורה בכבישים. שלא ינהגו כפראי אדם. 
אני רוצה לראות את קדושת ישראל וייחוד של העם היהודי בטיפול באנשים בבתי חולים, ביחס 
לנצרך בלשכת הסעד, בכבוד של אדם לעובד שלו. ארץ ישראל היא בית, אבל מה שחשוב בבית 
זה איך מתנהגים בו. משפחה לא בונה את זהותה לפי הפאר של הווילה, אלא על האהבה והכבוד 

של בניה. 
בעיניי, זו גם משמעותה האמיתית של מגילת העצמאות, וזו גם המשמעות הגלומה במילים: 
“להיות עם חופשי בארצנו”. כדי לממש את אותם ערכים נעלים וכוונות טובות יש צורך באנשי 
חינוך ראויים הרואים שליחות מיוחדת בעשייתם היומיומית בשדה החינוך וההוראה, על דרך 

דברי חז”ל: “גדול תלמוד שמביא לידי מעשה”.


