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 בימינו הדתי ה'חינ1ךלבעיות
 תשי"א( שבועות שי חג אסרו - בחיפה המורחי מזיי שי בכינוס היצאה)מתור

 האור והרע, שהטוב זו'ד4,בד האנושות-לא כל על עכשו העוברתהתקופה
 בזה, זה ומלזנוים כד~ן,שורים כל הם אלא גערבזביה, בה משמשיםוהחושד,

 לאדם והנוח, הטבע לסודות לחדור המעמיק המדע. ביניהם. להבדיל מאדשקשה

 האהבה אדם. בגי רבבות של סיטוני לרוצח האדם את הופך עליו, השלטוןאת
 העמים. שאר כלפי ואכזריות שנאה על-ידי נטמאה ולמולדת לעםהטהורה
 על החברה את לתקן .השאיפה לאנשים, משיעבוד האדם לשיחרורוהשאיפה

 עבדות של חופש, כל דיכוי של משטרים יוצרת וצדק, שוויון בה שישלוטמנת
 לעולמים. עדייו היו לא כמוהם אשרושיעבוד,
 ורע. טוב של ההתלכדות אותה עכשיו שולטת הצעירה ובמדינתנו בעמנוגם

 לגויים, משיעכור מרדיפות, לשי"רור עמנו שאיפת מחוד לתחייה קמהמדינתנו
 הרבה כה פעלו אשר והאנשים, הוא. רוחו למי לחיות וחומרית רוחניתמכפייה
 לכפות עכשיו שואפים הוה, השיחרור להשגת האומה- חלקי שאר עם-ביחד

 רוח - ומדיני כלכלי לחץ באמצעי - לארצו השב עמנו של גדולים חלקיםעל

 שנאה עם לעמנו הטהורה האהבה אצלם מתלכדת עברי. בלבוש גם ולו לנוזרה

 ן בהם הדבקים ולאלה עמנו לקדשי טהורהבלתי

 והחושך, האור מלוכדים כה בנפשם אשר לאנשים, היחס את לקבועקשה

 הטוב הצד פעולת את להחליש אתה עלול הרי בהם, נלחם אתה אם והרע.הטוב
 הם שבו לרע ~אחראי מלא שותף אתה הרי להט, מתחבר אתה ואםשבהם,
 "אמר במשלי: הפסוק דברי נתאמתו בתקופתנו עושים. הם ושאות,דוגלים

 לאומים". יזעמוהו עמים יקבוהו אתה צדיקלרשע
 על הרובצת ה' קללת לראות לא אפשר אי הדברים של הזה הטראגיבמצב
 גאווה עם אחת בכסיפה לדור יכול כביכול. הקב"ה, שאיו כשם האדם.יהירות

 כביכול, הוא, כד הכל, מן למעלה עצמו את המעמיד אדם עםאינדיבידואלית.

 ו"אלהתז, האדם הערצת עם קוליקטיבית, שצוה עם אחת בכפיפה לדור יכולאיננו

 אולי וזהו הזה. החיל כל את להם עשו ידם ועוצם שכוחם האנשים השקפתעם
 עקיבא ר' שבתורה. הגדול הכלל בעניק עקרי ובן עקיבא ר' בין לויכן""בסיס
 האיגואיזם הכנעת היינו, כמוך", לרעך "ואהבת הוא הוה הגדול הכלל כיאומר,

דעת-מכללת הרצוג

www.daat.ac.il

מתוך: "מעיינות" ד - חינוך והוראה, מאסף לענייני חינוך והוראה, עורך: חיים חמיאל, ירושלים תשכ"ח

http://www.daat.ac.il/daat/vl/tohen.asp?id=613


 ,,.., ,,,....ן
 עזאי ובן לזה. זה האנשים של והנפשי הפנימי ~הקשר החברה. לענייניהפרטי
 שהאדם כעובדה היינו אדם", תולדות ספר חוה בפסוק יזתד גדול כ4לרואה
 הבריאה. אדון הוא הקב"ה אלא הוא, ולא כולה. מהבריאה חלק הואבכלל

 יהירותו להגבלת הבסיס ובאחדותו-היא הבורא כמציאות ההיההאמונה
 מן בתורה החיה .האמונה האנושות, בשביל ההצלה עוגן האום-היאשל

 שניתנו פה שבעל ובתורה שבכתב בתורה רצונו את גילה שה' בעובדההשלים,
 ה', עם בתור העברי העם של לקיומו הבסיס היא - ישראל לעם ן,סיני הרעל

 קיום. זכות לו יש ה' כעם רק כי בכלל. עם בתורהיינו
 לאמונה הבסיס את הקדוש-להניח התפקיד מוטל וחברותית חבריועליכם,

 של קדמו את לאפשר כך ידי ועל ולטפחה, למילדים של הרכה בנפש זון,חיה
 לא בנים של זה תהפוכות בדור כולה. דגנרטית קיומה.של ואת לשבריהעם
 חלוצ" להיות אתם נקראים האדם, בנפש אכזריים הפכים של בדור בם,אמון

 רוח תחיית ביהודי-אלא הגוי תחיית ולא באדם החיה תחייתהתחייה-לא
 תפקיד- מילוי לקראת לעשות שעליכם הראשון הצעד העברי. העםאלקימן,בנפש

 עליכם ולקבל הזה התפקיד של הגדול ובערכו במהותו להכיר הוא הידושכם
 כך מצוות, עול שמע-לקבלת קודמת-בקריאת שמים מלכות עולוקבלי, ~באחדותו השם במציאות שהאמונה כשם ובקנאות. במסירות באהבה, עו14את

 ובאחריותכם לילדים דתי חינוך לתת חובתכם בקדושת להרגיש קודםעליכם
 ורחימו- נגשים-בדחילו שאתם  וה'-לפגי העם הילדים, כלפיהגדולך
 הריי. החיגיך של המעשיות  המציותלקיימן,את
 הדתי החינוך להצלחת העיקריים התנאים אחד  .פגיות". המלה אתהוברתי

 למלה שונים מובנים שישנם מפני אולם זה. לחינוך המחנך של ענאותוההר
 מתכוון. אני למה להסביר, עליקנאו,

 הסוביקט מצד והנה ויתורים. בל ללא מסויים לעניין התמסרות זוהיקנאות-
 בין : קנאות סוגי שני בין להבדיל אפשר וויתורים. לעשות אנו עלולים יןאשר
 לאיזה קנאי "KT אדם לאחרים. ביחס קנאותו ובין לעצמו, ביחס האדםקנאו;
p13yהפרטי, בסבלו מתחשב איננו הוא זה לעניין בהתמסרותו אם לעצמו, !ביחס 
 של האלה הסוגים שני אין זה. לעניין בקשר הם בסבלם להתחשב לא מהםדו,, הוא אם לאחרים, ביחס מסויים לעמת קנאי הוא ואדמ על-ידי-כך, לוהנגינן
 סבלן הוא לעצמו הקנאי שאדם וייתכן. הכרחי. בקשר בזה זה קשוריםקנאות
 יכול שלפעמים כשם דרישות, ale להם מעמיד איננו ואפילו - לאחריםביחסן,
 סוגי שני בין להבדיל יש זאת, מלבד לעצמו... ולוותר לאחרים קנאי ויהיותאדם

 יבולה המות  התגובה  דרישותיו. אי-מילוי על הקנאי מגיב בן האופן. מצדקנאות
 חקלאי של מתבטאת-ביחס היא רוחנית  היא כאשר חומרית. או ריחניתלחיוג
 שום מפני אחור לסגה לא רצונו ובהגברת כשלונו על העמוק בצערו -לעצלו
 וה- התעמולה לאחרים-בהגברת הקנאי של ובי"ס פנימי, או חיצונימכשת
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9- גיסינו הדהי החיוזךכבעיות

 היא התגובה .כלשר להם. מציג שהוא הדרישות בצדקת שיכנוע לשםהסברה
 החטא על -בסגופים לעצמו הקנא' ביחס - להתבטא היא עלולה -חומרית
 לדרישו- נשמעים שאינם אלה כלפי אלימות במעשי - לאחרים וביחסושחטא,
  הוא קנסות של הוה השגי  הסוג רק  ריכוז. ומהנות אינקויזיציה מסגופי אותיו,

nyD1fi.כן שאין מה לאחרים, ביחסו ובעיקר לעצמו הקנאי ביאס הן שלילית 
 למתגבר עז רצון הנעלות, לשאיפותיו האדם של רוחנית קנאות הראשון.הסוג
 הסימן הוא דרכו, על העומדים ההיציניים והן הפנימיים הן המכשולים. כלעל

 להתהדר איצטלא ולא נפשו שאיפת באמת היא הנאצלת שאיפתו כי לכך,העיקרי
 שאי- להצלחת העיקרי והתנאי שאיפתו. להצלחת העיקרי התנאי גם והואבה.

 החינוך בנחיצות שתכירו בלבד זו שלא הוא, לתלמידיכם דתי חינוך לתתפתכם
 המלה של הטוב כמזבן -קנאים לו קנאים גם שתהיו אלא הגדול, ובערכוהדתי
 תי- ושלא להוריהם, לא .גם לתלמידיכם לא לעצמכם, לא תוותרו שלאהזאת,
 ותשתמשו הזאת, הקדושה בדרככם פנימי או חיצוני מכשול שום מפנירתעו

 האלה. המכשולים על להתגבר כדי רוחנייםבאמצעים
 באה-בק"ש-מצות מצוות עול וקבלת שמיים מלכות עול קבלתאחר
 והמקשים הטובה מדרכו האים את המטים האקטיביים, המכשולים מלבדציצית.
 כך הדעת, היסה השכחה. פאסיבי.-וזוהי מכשול גם קיים בה, ללכתעליו

 לאדם להזכיר סמלי-בציצית-כדי באמצעי להשתמש לנחוץ מצאהשהתורה
 - בפרט דתי ומחינוך בכלל, חינזנית מעבודה הדעת nosn ה'. מצוות כלאת
 החי- בדרככם וחברותי. חברי לכם. האורבות ביותר הגדולות הסכנות מןהוא

 הוא  שבה,  הסוף" הייני  עב.דתכם. ועיקר ןתם, ומורות דים מ1 הרינוכית.
 1 עבודתכם ת מ גש רק שהוא החינוך. את תשכחו שלא אפסרההיראה-בלום

 ציצית כאז לכם נחוצה ולכן הנשמה. את הגוף צורכי משכיחים זה כשטחגם
 המורים על גם חובה ותהא מנא, חובת רק ולא גברא,  חיבת תהא שהיאמיוחדת,

 11 וכציצית הדתי. החינוך מצוות את לכם תזכיר שהיא ציצית המורות, עלוגם

 לעצמו לעבד צריך מכם אחד שכל דתי. לחינוך התוכנית לכם לשמשצריכה
- ההוראה תוכנית עםיחד  ולכל יום לכל שבוע, לכל שליש, לכל שנה. לכל 

 ההוראה. תוכנית עם ביחד עיניכם נגד לעמוד צריכה ושהיאשיעור,
- הספר בבית הדתי החינוך חובת חלה מיעל  ז כזו תוכנית עריכת וחובת 
 ולזמרה; לאנגלית יד, ולמלאכת להתעמלות. המורה על הן - ומורה מורה כלעל
 לגמרא לתנ"ך, המורה על והן והיסטוריה. לגיאוגרפיה לחשבון, המורה עלהן

 על הדתי החינוך חובת חלה וביחוד מחנך. גם להיות חייב מורה כלולעברית.
 בשטח פעולתו ואת מורה כל של תפקידו את לקבוע כדי אולם הכיתה.מחנך
 מהותו. זאת הדתי החינוך של תוכנו את קודם לברר עלי הדתי,החינוך
 דברים- בשלשה מתכבש לחינוך, נושא המשמיש האדם. של הרוחניטיבו

 קשורים האיה הדברים ושלשת יבמעשיו, כמידותיי האדם, שלבהשקפותיו
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  11יין העיי-ר

 אם כי שבידיעה, דבר אינה האדם של עולמו השקפת בזה. זה ~,רגאניקשר

 עדנים, של מסויים סולם קביעת בעיקר זוהי העולם השקפת י שבהערכהדבר

 האדם מעשי אחרים. ממעשים ונמנע ומסויימים מעשים עושה הוא פיו ;לאשר
 משיג שהוא המטרות מהערכת  להם, מייחס שהוא מדחשיבות ישירה ת;אה"ם

 בלבד, האדם של כשכלו לא נקבעה מסוימים מעשים של חשיבות ואם יד4,עי

 בו נוצרת היינו, האלה, למעשים קבועה נטיה בו נוצרת הרי בלבו, גםאלא

 ביטוי איפוא משמשים ומעשיו מידותיי האדם, של השקטותיו מסויימת. 4 ד ימ
 לפתח היא הדתי ומטרת'החינוך הרוחנית,אורגאויושלםלאישיותו

 בהשקפות ביטויה את שתמצא הדתית, האישיות אתאצלוהילדים
 האדם. מאת דורשת שהתורה ובמידות במעשיםהתורה,
 למעשים להשקפות, בהינזך - הדת' החינוך את להתחיל במה : השאלהנשויית

 כי קודם, להיות צריך להשקפות שהחינוך ההגיון, מחייב לכאורה ז לחידותאו
 מדום- - היינו להם, מייחס שהוא מהחשיבות תוצאה הו עושה שהאדםהמעשים

 על הטפה, על הדתי החינוך את גם לבסס הרוצים אנשים, וישנם שסויימת.קפה

 אפשר אי ראשית, כפולה. היא זו שבגישה השגיאה דתית. עולם השקפתעיבוי
 לגיל הדתי החינוך את לדחות ואי-אפשר קטנים לילדים עולם להשקפתלהסיג

 ההות והסיבה - ושנית הזאת. ההשקפה את להביו מסוגלים הילדים יהיובו
  השכל המבוגר-איז הגיל כלפי גם יפה שמוחה מפני יותר, חשובה ~ודהיא

 בדוחקפה העיקר עולם. השקטת נרכשת בעזרתם אשר הראשיים, רצוחותוההג,ו,

 יצירת ועל המסויימת, והחשבתן הערכתן אלא העובדות, ידיעת לאעולוהגי
 הגיוניים. גורמים מאשר יותר פסיכולוגים גורמים פועלים מסויימתהעריה

 החשבה ביצירת הילדים של הרכה הנפש על הפועל העיקרי, הפסיכולוגיהגול
 בסבי- מרגישים שהם מסויימים, דברים של החשיבות זוהי - מסויימתוהעיכה

 וב- המכובדים החברים המורים, ההורים, אותם-אצל העוטפת הרוחניתבה
 קפדני קיום היא הצעיר בגיל הדתי החינוך של ביותר רגביך והאמצעירחוש.
 של קיומן לא מדגיש: ואני קדושה. של רטט מתוך מעשיות ,מצוותשל

 ה' ויראת הקדושה רטט דוקא אלא החינוכי, הגורם כאן הואהמצוות

 המצוות קיוט ידי על הדתי דוז'נוך של ההצלחה אי כי ייתכן, אותן.המללוה
 החניכים. אצל והן המחיבים אצל הן הקדושה של הזה הרטט בהעדר יסודהבל4
 מלווה אלא מיכני, באופז נעשה הוא כשאיז אז, רק חינוכי ערך יש ה ש מן,ל

 שמים ויראת קדושה של הזה הרטט את למעשה. והערצה החשבה שלברגש
 טבעי באופן שהוא כך עצמו, אצל ליצור ומורה מורה כל צריך מצוה כלבקיום

 קיום של כזה וליחס ולתלמידים. לו וחלילה-יתגלה חס מלאכית-4
- מורה כל צריךהמצוות - קודש ללימודי המורה רק ולא   תלמידיו. את לחנך 
 הציציות rfilNa נא"ת מורה ולכל שיעור בכל לשמש צריכה לכךה",אגה
 רואה, המורה ואם הדתי. החינוך מצוות כל את לו להזכיר שתפקידןהריחניות,

ן,

- - . - -- - - -- 
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11 בימיו הדתי החידדלגעיית

 עצמו השיעור צריך מצוה, של קיום ולתלמידיו לו נזדמנה לא השיעורשבמשך
 שהיא-בגדר מצוה איזו קיום של לאמצע' התלמידים ובשביל כשבילולהיהפך
 שמים". לשם יהיו מעשיך.וכל

 ידים, נטילת הנהניז, ברכות הו הספר, בבית "המזדמנות. הרגילותהמצוות
 שמיש ויראת קדושה של ברטט האלו המצוות לקיום ותפילה. המזוןברכת
 בראש מוטלת ומורה מורה כל על אולם המורים. שאיפת מכוונת להיותצריכה

 ,הבריות לאהבת ובעיקר טובות, למידות הילדים את לחנך החובהובראשונה
 המצוות שכל ממני הדתי, החינוך של מאוד חשיב וחלק חלק, זה. האמת.ולאהבת
 הדתי השניך של הוה הצלק למקים. אזם שביז מצוות גם הן להבירו אדםשביז
 "אמת, לאהבת הילדים את לחנך עליכם בכלל. הדתי לחינוך מנוף לשמשצריך

 ה"אהבות" משתי הנובעות הטובות והמידות המעשים ולכל הכריותלאהבת
 בעיקר אלא החברה, קיום וצורכי האנושי המוסר דרישות מהודהאלו-לא

 של רטט ואותו טוב. ולעשות מרע לסור הדורש ה', ואהבת שמים יראתמתוך
 קיום את גם ללוות צריך שבת, ושמירת התפילות הברכות, את המלווהקדושה
 לחבירו. אדם שביזהמצוות

 אולם מקצועו. בשטח עצמאי באופז ומורה מורה כל עובד המקצועותבהוראת
 כשותפים עצמם את להרגיש המקצועות כל מורי צריכים הדתי החינוךבשטח

 שבהן הכיתה-בכיתות מחנך כלסי השני-וכולם כלפי אחד כלהאחראים
 אחד. מורה בידי  מרוכזים המקצועות כללא

 לשמו. מתאים הזה המושג  של תוכש איו  שלגו נמראקטיקה ה! ת הכימחנך
 גם בהם שיש בכיתה, הלימודים של הכלליים בסידורים רק מטפל הכיתהמהגך
 באיחוריהם, בשיעורים, התלמידיט בהנהגת הטיפול כגון חינוכיים, ענייניםכן

 מחנך צריך בפרט הדתי והחינוך בכלל ההינוך הגברת לשם ובדומה.בחיסוריהם
 תלמידי של הדתי החינוך למרכז ובעיקר ממש, למחנךהכיתהלהיהפך

 התנהגות על גם לדעת עליו הוה, התפקיד את למלא שיוכל כדי ו. ת תכ.י
 'סתפק לא הכיהה מחגך שם. נמצאים הם השפעות אילו ותחת בבית,תלמידיו
 התנאים את בעיניו לראות כדי בביתם, לבקר אליו-עליו ההוריםבהזמנת
 לשתף יכול הוא אם לעצמו, לברר וכדי תלמידיו חיים בהם והרזהמיםהחומריים

 של הרעה בהשפעה להילחם עליו או ילדיהם, של הדתי בחינוך ההוריםאת
 תלמידיו. של הדתי החינוך עלהבית

 ההורים כחובת הדתי החינוך "על 'שליבחוברת
 והמורים-

 שיתוף על כתבתי
 : תפיסים בשלושה כאן איפוא אסתפק זה. בשטח והמורים ההורים ביזהפעולה

 החינוך להצלחת מאוי חשוב הוא שמזרים ההרים בין דפע,לד שיתיףוא(
 על הילדים של הדתי לחינוך רגרחי תנאי איננו היא אכל הילדים. שלהדתי
 - - המורים.ידי

 התלמידים, של הדתי בחינוך לו שותפים ההורים את לעשות המהנך עלוב(
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 עציון היי'"רן12

 מתאימות. חינוכית-דרישות להם-בצורה להעמיד צריך הוזו כרולשם
 הקרושה לעבורתו שותפים ההורים את לעשות  הצליח לא המחנך %ם)נ(
 כיצד  דרכים לחפש עליו - אחרות סיבות בגלל או אדישותם בשל -1השת

 פ3ם וא הילדים. של הדתי  החינוך 3ל הבית של  הרעה בהשפעהלהילחמן
 התנגר  הבית אשר ולאידיאלים לחינוך במלחמתו הבית %ת לנצח המורההצליח
 בית להנהלת לפנות עליו זו. במלחמה מהצלחתו מתירוש המורה אם ו-להם.
 דתי. שאינו ספר לביא הילד את להעביר בדרישההספר
 בניגוד והן ההורים בית בעזרת הן התלמידים של הדתי החינוך את 4חוקכדי

 ביניהם ההב"ל הרגשת את מתלמידים אצל לטפח ~חברותי, חברילו-%יכה,
 לא הדתי שהחינוך כדי הוה. ההבדל החשבת ואת חופשיים 1למידיםלבין

 שהתלמידים נחוץ דתית, ל%  סביבה ידי על יושפלו לא שהחניכים  וכרייטושג
 אנו כאן מאחרים. למעלה עצמם את ויעמידו  אחרים ובין מיניהם בהערלירגיש.
 המורחי, חינוך של ביותר והעדינות ביותר הקשות הפרובלימות לאחתמגיעי4
 להבהיר כדי גמורה. התבדלות לא אבל מסויימת, התבדלות וגם הבדלה,דבורם,
 בגולה. מהחינוך דוגמה נקח הזאת הפרובלימהאת

 התבדל גם אלא חי, הוא בה הגויית מהסביבה נבדל רק לא היה היהודיכאשר
 מתוך או בשבילו, יצרו שהגויים בגיטו חיצוני, הכרח מפניממנה,לגמרי,-אם

 חינוכית. פרובלימה שום בשבילו קיימת היתה -לא מהם, להתבדל פנימירצון
 בלבו ביחל הו% ורשו, ירקב בין ההבדל את נפשו נימי בכל rx הרגישהיטו":
 משול- גרול ששולחנו יד9' כי יצר, שהו% הירעים כל ומת לשו של גרלותו%ת
 לה פרצה ההשכלה כאשר אז, רק נוצרה הפרובלימה מכתרם. גדול וכתרוחנם

 בחיי ואקטיבי פאסיבי באופז להשתתף התחילו והיהודים היהודי,נתיבן,לרחוב
 התחילו הם כיושר היינו, י חיו הם בתוכם אשר העמים של והחברההתרעות
 בשדה 11 תרבות של ערכים וליצור הרוחני במובן גם הגויים מתרבותליהנו'ןן
 הערצתו את אז העביר היהודים של גדול חלק החברה. וחיי הספרותהמדע,

 הלאומיה תתרנות לערכי אן דבללית האנושית התאבות ערכי אל הידידותמעלתי
 המתבדלים בשביל כמו הזה, החלק בשביל גם נמצאו. בתוכן אשר *עםשל

 בשביל נוצרה הפרובלימה חינ%י~ת. פרובלימות שום היו השנ'-לאמהקעה
 הגויים-ולא עם ביחד הכללית התרבות ערכי ביצירת שהשתתפ.היהודים
 יוצרים מחשיב. האדם אשר השונים הערכים היהדות. ערכי על לוותרחפצ,
 בין ההבדלים וכל מאחרים. למעלה אחדים ערכים נמצאים בו מסויים,סולם

 במקום תלויים מפלגה באותה אידיאולוגיות סיעות ביז ואפילו שונותמפללות
 ההדדי ומיחסם "שזנים, הערכים בין הגבל עובר בו אשר הערכים,שבלולם

 לידי מביאה ההבדלה אם תלוי, הזה הגבול עברי משני הנמצאיםשלואאנשים
 לא. א,התלילות

 על למדים אנו הגויים .בין היהודים בין הרוחניים היחטיס של41הדוגמה
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13 בימיו הדתי החי;וךלבעיות

 ובין מקורית עברית לאומיות בין וגוייות, יהדות בין הרוחניים היחסיםשאלת
 קרמת איגר שאת הפר~בלימה העברי. העם -בחזך עברי בלבוש גוייתלאומיות
 קרתא" "נטורי בשביל לא היינ. המתבוללים, בשביל ולא המתבדליםבשביל
 בבניין זה עם זה פעולה המשתפים אלה בשביל אלא הקומוניסטים. בשבילולא

 משו- ערכים קיימים אלה כל בשביל : המדינה ובהגנת העלייה בקליטתהארץ,
 אחד כ" שבשביל רוחנית-בעוד היאה מהם ונהנים יוצרים הם אשרתפים
 האלה הערכים עומדים מהם אחדים ובשביל מיוחדים, ערכים גם קיימיםמהם

 איפוא קיימים ביניהם הפעולה שיתוף כל עם המשותפים. מהערכיםלמעלה
 מסויימת-ונשאלת התבדלות גם הדורשים גדולים, הבדלים הזה החלקבתוך
KID'Nההתבדלות ובין הפעולה שיתוף בין הגבול עובר איפה : הכפולה השאלה 
 ? הילדים כנפש היה הגבול את ולקיים להקים-,איד
 ההיגי- מתבטאת בה אשר מיוחדת, חיים מסגרת של מקרה שבכל הוא,ברור
 למשל, כך, ההתבדלות. היא הכרחית אחרים, ערכים על אחדים ערכים שלמוניה
 בה אשר חיים, מסגרת של כמקרה הדתית היהדות בשביל ההתבדלותנחוצה

 הבולטות והדוגמאות אחרים- ערכים על הדת ערכי של ההיג'מוניהמתבטאת
 החופשיים הקיבוצים לעומת הדתיים הקיבוצים הו הזאת ההתבדלות שלביותר

 עיגנה הזאת ההתבדלות אבל החופשיים. הספר בתי לעומת הדתייםובתי-הספר
 חופשיים- קיבוצים עם להתאחד יכולים דתיים שקיבוצים וכשםמוחלטת.
 משזתפזת מטרות השגת הרוחנית-לשם עצמאותם על שמירה שלבתנאי
 להיות הדתיים הטפר בתי גם יכולים כן הסוציאליזם, בהשלטת או הארץבבנית

 שמירה של ממורש בתנאי בארץ, החינוך מערכת של אחת במסגרתמאוהדים
 השאי- למולדת, האהבה משותקות- חינוך מטרות לשם הרוהנית, עצמאותםעל
 וכדומה. ולהגנתה לבניינהפה

 הת- ישל. האידיאולוגיים ההבדלים טישטוש של סכנה משום זה באיחודיש
 שהאיחוד הוא, הכרחי ראשית, דברים. שני נחוצים 11 סכנה למנוע כדיבוללות.
 ההכנה בשטח ולא משותפות למטרות הפעולות בשטח רק יתבטאווהשיתוף
 דגרהי הטישטוש סכנת בשל דוקא ושנית, אלו. לפעולות ת גי דיא1ל1האי
 המשותפות. בפעולות רשידיאולוגיים ההבדלים את יתר הדגשת להדגישהוא
 בחוסר לראות יש רבים במקרים בארץ הדתי החינוך הצלחת לאי הסיבותאחת

 התלמידים בין ההבדלים הדגשת העדר על-ידי דתיות לא השפעות נגדחסינות
 להצלחה הסיבות ואחת ; הדתיים התלמידים של בתודעתם - והחופשייםהדתיים
 ההב- כהדגשת לראות אסשר הדהי בחינוך דתיות נוער mylln של יותרגדולה
 צריך שלנו בבית-הספר דתי חינוך המקבל תלמיד : אחרות במלים האלו.דלים
 להרגיש, וצריך דתיש, לא ותלמידים דתיים לא ספר בתי גם שישנםלדעת,
 נבדל הוא ובהגנתה, המדינה בבניין האומה חלקי ולכל להם שותף היותזשעם
 בהגשמת אולם מהם. למעלה עומד הוא היהדותי עצום-ובמובן הכדלמהם

דעת-מכללת הרצוג

www.daat.ac.il

מתוך: "מעיינות" ד - חינוך והוראה, מאסף לענייני חינוך והוראה, עורך: חיים חמיאל, ירושלים תשכ"ח



ן, עציון "יויי-י141
 בנפש כי היא העובדה וחינוכי. מסינולוגי מיועל, . לקושי אנו נתקלים הזההדבר
 עם האידיאל הערצת הצעיר-מתלכדת והאדם הילד בנפש מייחודהאדם,

 מתפתחת מסויים לאידיאל ההערצה הזה. האידיאל את המגשיםהערצת,,האדט
 יהערצה ונערי, אהוב אדם השפעת תחת הילד של הרכה בנפש לדוב פיעל

 ההערצה השפעת תחת זה, אחרי דוגל. הוא שבו האידיאל על להפשטתלאדם

לאידי*
 את המגשימים לאנשים ביחס הערצה גם האדם אצל מתפתחת מטויס

 שאר על וגם האלה האנשים תכונות כל על עוברת וההערצה הזה,האידיאל
 .צרו אשר חופשיים לאנשים הערצה צריכה טבעי, באופז כך,השקפו~הם.
ערכימי

 אלה על להשפיע ולדתיים, להם המשותפות המטרות בשביל גדולים
 של החופשיות ההשקפות את גם ילדים-שיחשיבו עלד%"רינים-וביחוד

 האלה.האנשיכן
 אותו המגשים האדם והערצת האידיאל הערצת בין הזה הקשר כי "צייןיש
 בדת, הדוגל אדם, אם. האידיאל. של שלילית בהערכה גם ביטוי לידי ~ואיכול
 לעבור הזה, החטא בשל לאדם, הבוז עלול חטא, שהוא באיזה נכשללמשל,
 להערצת לאידיאלים ההערצה נהפכת שני ומצד הדתיות. ~השקפותיולבוז

המנהיג.
 דרישה איפוא לנו מציגים בפרט הדתי והחינוך בכלל לטוב דמדםחינוך
 של גדלותו בין - ההכרחי אולם - והאכזרי הקשה הניתוח את לעשותנמרצת

 איננה לטוב ההערצה אחרים. בשטחים שחיתותו וגיז מסויימותהאדםיבפעולות

צריכ"
 בתחום רק הטוב את המגשים האדם, של אלילית להערצה להיהפך

 גדול השם חילול ואין לרב. כבוד חולקים אין השת, חילול שיש במקיםשוגבי.

מאשי
 וקדושים. טובים הם מעשיהם כל לא אשר אנשים על ההלל את לגמור
 של ערכו את להפחית בלא כאלה. אכזריים ניתוחים של אחדותאביאודוגמאות

מנדלי
 ליהדות שלו השנאה יחס על יחפות אין דוגמתו, רבים שאין אמן כסופר

 ב י ר ק א. מר שציין כמו הטוב, הסתרת ועל שבה הרע הדגשת עלהגול",
 - י נ ר ש ט של האמרתי ירכז את להקטיז בלא לי". וירוח "איברהכספרו

 היהדות, במובן ליקוייו את התלמידים מעיני להסתיר איז כמשורר, י ק "ס 1ח
 הפרטיים, בחייו הלאומיים ליקויי. את ואפילו היהדות, של הגויית אפיסתואח
 הרצליה. בגמנסיה רופא יהיה שהוא %ך ם ע ה ד ח א 11bla התנגד בגללםאשר,
 שירתו מת, לא טשרניחובסקי - נפטר של כבודו על לחום שיש לי 'תגידוואל

 אדם. לשום כבוד לחלוק אין השם חילול שיש ובמקום קיימת,חיהי'והשפעתו
 האמת הסתרת כי התלמידים, מפני האמת את להסתיר איז חינוכיים מטעמיםגם

 השומר חברי שהראו העצמית ~ההקרבה לגבורה ההערצה כל עםהיא,שקר.
 גאירגון וקודם השיחרור במלחמת - הדתיות הפלוגות חברי עט ביחד -הצעיר
 התלמידים מעיני להסתיר גם האין עין להעלים חוקית-אין הבלתיהעלויה
 הרודף העריצות לשלטון הפושעת זיקתם ואת ישראל קודשי בבל 'מלחמתםאת
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15 בימינו הדהי ההינךלבעיות

 הכבי- המפעלים את התלמידים מאת להסתיר ובלי ייקרא. ציוני שבשם מהכל
 לנלוה גם יש ובהגנתה הארץ בבניין הכללית העובדים הסתי.רות שיצרהרים

 פו- רומנסת משום בזה שיש לי תגידו ואל ובמעברות. במחנות -שבהסתדרות החופשי- לחינוך הקנאים "ברית אנשי של והכפייה האלימות מעשי אתלעיניהם
 שהיה דבר המתרחש. הסברת זוהי הרי רבותי, הספר. לבתיליטיקה
 הזרם ברוח לחינוך כביר אמצעי ושימש העובדים ורם של בבתי-הספרמקובל
 להגברה אמצעי המתרחש הסברת משמשת ששם וכשם מהם, ללמוד עלינוהזה.

 המתרחש הסברת לשמש אצלנו צריכה כן התלמידים, של המעמדיתההכרה
 - שלנו ההשקפהמנקודת

 לתל- אלא אחרים, אצל כמו ילדים כגן לא כמובן,
 החופשית-אמצעי העתונות מצד לאוזנם מגיעים המתרחש הדי אשרמידים,
 שנאה וחלילה חס מלעורר להיזהר יש כמובן אולם, הדתי. החינוךלהגברת
 יהילחם עלינו הרוחני בשטח ואם ומטעים, טועים אחים הם, אחינו כילחופשים,
 יחד. אתם לעבוד עלינו המדינה חיי של החומריים בשטחים הריבהשפעתם,
 דורשת האדם אותו בנפש ושליליים חיוביים צדדים בין הזה הקשההניתוח

 הדתי החינוך לשם רק לא הכרחי הוא אבל ומוסרי, פידאגוגי וטאקט נפשיעוז
 איר זרע. טיב של מדורבזביה מאנושות הצלת לשם אלא שלנו, הספרבבתי
 שת  נשבור %ם רק אפשרית תהיה הזאת וההצלה עבשו, בה השולטתוחושך,
 בה'. האמונה והשלטת ליקוייו  גילוי על-ירי האדם, של  המוחלטתההערצה

 מכניסה החופשיים וביז ביניהם ההבדל את התלמידים אצל לפתחהדרישה
 הדתית. להכרה החינוך  לשאלת - הדתי החינוך של מיוחדת לפרובלימהאותנו

 התחלה לשמש יצריך יכול התלמידים של הדתית .ההכרה פיתוח איןכאמור
 מעשיות, במצוות התלמידים באימון להסתפק גם אין. אולם הדתי, לחינוךובסים
 עמוקים האמוציונאליים החיים גם אם קדושה. של ברטט מלווה קיומן אםגם

 בין כמתווך השכל משמש הרי האינטליקטואליים, מהחיים יותר וחשוביםיותר
 לא הוה המתווך גם אם ויעיל. מלא יהיה לא הדתי והחינוך והרצון,הרגש
 אלא בלבד, לפרטיהם המצוות את לא לדביר התלמידים על לרשותו.יעמוד
 להיהפך צריכות האלו וההשקטות היהדות, של העקרוניות ההשקצות אתגם

 היהדות השקפות של הפילוסופי הביסוס את מנפשם. לחלק הרוחני,לרכושם
 ההשקפות את לתת יש יסודי ספר בבית אולם התיכון. הספר לבית להשאיריש

 העיק- י"ג הם היסודי הספר בבית 11 למטרה המתאימים האמצעים אחדעצמן.
 לתפי- מאמין" ה-אני את להוסיף ה' בכיתה כבר יש לדעתי, הרמב"ם, שלרים
 למשרפות הלכו שקדושינו וכשם התוכן. של מתאימה בהסברה התלמידיםלות

 תלמירינר את ללוות  היחרות בעיקרי האמונה צריכה כך מעטין", "אניבשידת
 בחיים. בדרכם - יוםבכל
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