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 דתי לחינוך במית1דיקההצנרך,י

 מניאמק(
 הדתי, חחינ,ך של בביסוסו אגולה בארץ המושקעים הרבים המאמציםלמרות
 יסוד תשמש אשר הפידאגוגית, ההלכה את לקבוע נסיון כל עריק נעשהלא

 הפכה הכללית החינוך תורת ברורה. דרך לפניו ותתווה החינוכי-הדתילמע"ה
 של בתיקונו המעוניין מחנך כל לגבי חיוני מחקר ושדה חשוב מדעבימינ,
 החינוך בתורת שהוא כל לגיבוש התחלה כל עדית אין אולם ובשיכלולו.החינף
 לגבי בשלילה מרזזש המתייחסים יש ואמנם דתית. להוראה ובמיתודיקההדתי,ן
 הם רואים מסוימת במידה הדתי. החינוך בתורת שיטתי מחקר של נסיוןכל
 מהמטר הנובע קודש, כולו הריש - אומרים - הדתי החינוך הקודש. גילויבכך

 והחקירות ההגדרות סבך אל הקדושה ממרומי נורידנו וכיצד שבנמש,הפני4'
 יסודו. בטעות זה חשש אחר? מדע לכל בדומההסי~א'ות,
 ם 1 ' ק על מבוססת כולה אלא לים, מעבר ולא היא בשמים לאתבתנו
 בירורו. מאפשר-את הדורש-וגם מ.משי,  דבר  והו מצוה קייםמצקוונ.

 -בעיקר אלא בלבד, ברגש תלוי הוא אין : פסיכולוגית מחוקיות הנובע 4ברזהו
 הרצון, עיצוב של ממשית בעיה שלפנינו ומכיון הדברה. ובעומק הרצון-בחוזק

 למעשה. כהלכה מראש ולהתוותה החינוכית הדרך את היטב לבדוקהרי.ן,מחובתנו
 אחרים. מטעמים הדתי החינוך של בתיאוריה הטיפול את הדוחים ישאכן
 לחגך שיש הדבר, שברור כשם בכלל. מיוהדת בעיה 11 איז כי למשל."ים,
 מצוות, לקיוט להרגילו עלינו טובים-כן ומנהגים נימוסים וללמדואתן,הילד

ואיי
 הטענה נשמעת קרובות ולעתים מיותרות. בהגדרות הדבר את לסבך לנו
 שאין עד כזאת, במידה ומסובכת היא קשה הדתי החינוך בעית : גמורבהיפוך
 עכשיו עד מסתמכים הננו כך ובין כך בין שהוא. כל לסיכום ולגשתלהעז
 את להזכיר כדאי לכך כדוגמה אימפרוביזאציות. ועל מסורת עי הדתיבחיוך
 ת ד ח ו י מ מסגרת היום עד איו הדתיים הסמינארים שברוב התמוהה,העובדה

 שבתורה, המאור כי ב~דא', היא ההנחה הדתי. החינוך למחשבתוקבועה

 המתנד של דמותו את ויעצב למוטב יחזיר המסורת, ברוח נלמדת היאכאמר
 כולה ספוגה היתה וברחוב בבית האוירה כבהבר כתיקונם, כומנים ואמנםהדתי.
ן, מיתודיש. כללים ובקביעת הכנון במחשבת הצורד כלל הורגש לא שמים,יראת
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7נ זדי למנוך נמית~זיקהדעוך

 תלמי- העמידה אבותינו, ולימדוה שלמדוה כפי התורה, בהוראת הסלולההדרך
 בעולמנו דבר נפל בינתיים אולם הבורא. לעבודת אותם וקירבה רביםדים

 אינה וברחוב בבית האוירה נזדעזעו. הדתית הפרהסיה של אשיותיההיחורי.
 אם מסוכנת, התחמקות  ואת תהיה לכן שמים. וליראת תורה לאהבתמחנכת
 לקבוע יש כ: כמז ידינו. מקוצר עין ונעלים ישנות בדרכים להסתפקנרצה

 הדתי לחינוך רחי הב תנאי אמנם היא המחנך של הדתית הכרתו כיבגיריר,
 להיוה יכולה הדתית האישיות של השפעתה מספיק, תנאי לא אך ידו, עלהניצץ
 בסבך נתון המתחנך שהנוער בשעה פתרון, משום כה איו אך מאוד עדגדולה

 של  ללבו הישיר היפתח קרובות  לעתים דרוש כאן והספיקות,הלבטים
 אחר, או ~ה מורה של האימפרוביהוציה בו. להשתמש ר צ י כ היריעה וכןהגוער,
 לשמש יכולה אינה תלמידיו, בלב עמוקה חוויה לעורר רצון בשעת "צליחאשר
 היא - מזה ויותר בכשרון. תלוי'ה אי'מפרוביהוציה מיהודית. יסוד נקודתלנו

 תפעל אשר שיטה, לבנות אי-אפשר כך על אזלם דלעילא. באיתערותאתלויה
 מורים. ואלפ' ילדים רבבות אצל שעה ובכל יוםבכל

 ת 1 ר ט מ)כ(
 שהוא- מקצוע בכל לימוד ושיטת חינוך שיטת לקבוע באים שאנובשעה
 באותו להשיגן שואפים שאנו , ת ו ר י ש י ה המטרות את מקודם להגדירעלינו

 פי על ואף הדתי. החינוך בתורת גם לנו דרושה 11 מעין הגדרההמקצוע.
 והיא-לחנך אחר, מקצוע בכל מאשר יותר כאז ברירה ת י פ ו ס השההבלית
 תכלית לנתח ואת בכל עלינו מצוותיה- ומקיימ' תורה אוהבי ה', יראייהודים

 עינינו לנגד העומדים הישירים התפקידים הם מה ולראות השונים, לחלקיהזז
 הדתי.בחינוך

 המטריאלי : תפקידים שלשה כידוע אנו, atlsnla בכלל המוראהבתורת
 באופן האופי. ועיצוב מחשבה ידיעה. י שערוה ובמלים והחינוכי,הפורמלי
 תפקידים שלשה לקבזע אנו צריכים מסוימים, שינויים תוך אולם לכך,מקביל
 החינוכי והתפקיד הלימודי המעשי, התפקיד : הספר בבית הדתי החינוךבתחום
 רגש. קנייתשל

 לשם התורה מצוות לימוד : הוא בז וכשמו למדי, הואברור י ש ע מ ההתפקיד
 לטני המישי התפקיד את מקדימים אנו במקרה לא למעשה. הלכהקיומן

 לנשמע. נעשה סיני-הקדמנו הר על  רגלינו עמדו מאז האחרים.התפיירים
 מעשה. ה 1רת חיים-ת כתורת היהדות של כוחה .רז חיוניותה סודזהו

 משקיפה אינה שתורתנו בזה, היא אחרות תורות לבי, ישראל תורת ביןההבדל
 לאמונה גילוי אמצעי רק המשמש בלבד, י ל מ ס מעשה כעל המצוות "יוםעל

 י ח 1 - האדם אותם ה ש ע י אשר המצוות הן התירה מצוות אלא ; בלבהשוכנת
 בא אינו הוא מהותי1 ערך כשלעצמו המצוות למעשה לו יש כלומר,בהם;
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]
 השינו. את המוליד כאקט גם אלא הנפשית, מהגישה הנובע כא6רק

 בהתאם הדתי. החינוך של דאגתו בראש לעמוד המצוה מעשה צריך לפיכךבנפש.
 לכלל הגיעי לפני מצוות לקיים הילד של חינחנו את מקדימים אנו דיגלללזה
 לכלל שהגיע קטן - פירושי אין לחינוך" שהגיע "קטן המושג עיוני. עתיהיננך
 עשיית יכולת לכדי והגיע לאמו יותר צריך שאינו אלא-קטן המצוות,הבנת

המצוה.'1
 : הנכון באורה הדתי החינוך בעיית את מעמידה כבר כשלעצמה זומסקנה

 של האוירה בעיית כל קודם זוהי הילד. חי שבה החינוכית הסביבה בעייתזוהי
 זה. כנידון עצמנו את להשלות לנו אין ואמנם ןה,ריט. בבית המצוותקיום
 בכללה, הדתית הסביבה כאשר הדתי, החינוך להצלחת הסיכויים הם מאודדלים

 - קיימת היא אם גם - או קישת; אינה בבית, מצוות קיום של האוירהוכן
 באופיו המצוה קיים את להשריש כדי מספקת ואינה הדרושה ההקפדה בהאיז
 מלחפש פטורים אנו אין - אותנו המגבילה 11 עובדה למרות אולם השד.של

 הם רכים הספר. בית במסגרת אף מצוות לקיום והזדמנות נכונה ,חינוךשיטת
 תפילי, דיני רק נזכיר לנשמע. נעשה בהם לסמוך 'כול הספר שביתהדינים,
 : דגהנין וברכזת לסעודה ידים נטילת דינ' שמע, .קריאת ציצית דיניותפילה,

 למעשה, הלכה לקיימן נרחב כר לנו יש לחברו אדם שבין במצוות %םוהרי

 וכיו"ב. ה.רע .מלשון מרכילות הימנעות אמת, עדות 'אבדה, השבת ,ויני :כגין
 כפי ולא שבה, הדיוק כל על המצוה, בקיום הדגש את לשים יש גל,-בכל

 בעלמא. ארץ ,כדרך כנימוס הדתיים( הספר בבתי )ואף הספר בבתישמקולל
 הרגלים לנטוע הבא הדת.. בחינוך המעשי התפקיד של חשיבותו כל עםאכל
 תשומת תוקדש לא אס החינוך, זה של הצלחתו תיתכן לא מצוות, לקיוםקבועים

 יש הרתית. והחוויה המפורט הלימוד : האחרים התפקידים לשני שלפקתלב
 ובחביב" בבית המצוות קיום כי בימינו, גםהחושבים

 לותר מספיק - בכללה
 זוהי, מילולית. ברגוונה תועלת אין וממילא הואיל להספיק..", ח ר כ ו מ :1,נכוו

 המצוות קיום כי מספיקות, הוכחות נידינו יש ומסוכנת. חמורה filyDלזעה',
 ההתייש- )כגון בכללה הסביבה על חותמו' את ומטביע שלם הוא אם ואףבלב14
 אין אם ממשי, דתי לחינוך ערובה כל בו אין השונות(, לצורותיה "דתיתבות
 : היא אף ברירה לכך והסיבה חינוכית. ואטמוספירה לימודית העמקה ילווההוא

 אינו שהוא, חינוך כל לגבי כד כל חיוני שהוא חינוכית-, "סביבה המושגאותון,
 המתהווה את כיום כולל הוא אלא הילד, של הקרובה בסביבתו יותרמצטמצם
 חמרנית כפירה של רוח -ספוג חיים אנו בו הזה שהעולם ונשחר כולו.בעולם
- ה'" "חזקי במושג: שהיא כל מהבנה לגמרי~מעיוטל  לדבר אין למעשה הרי 
 מבחוץ הפרצים רוחות מפני הרמטי הסגר שום טהורה. דתית" "סביבהכלל,,,על

 רצונו .עיצוב הילד של אישיותו חיסון לפנינו- אחת דרך רק כאן. ,יעיללא
 זה חיסון הזרם. נגד גם לשחות יוכל למען כאחד, וההרגשה ההכרהמב,נת
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19 דתי לחינוך במיהוויקההצרך

 : צינורית בשני כנ"ל( המצוות קיום של קבועים הרגלים נטיעת על )נוסףייעשה

 של האימ!צי~גאלי והצינור נכונה, בדרך המושגים הבנת של השכליהצינור
 : הדתי בחינוך הנוספים התפקידים שני את העמדנו כך לשם הדתית.החוויה

 הדתי. הרגש של שיטתי וטיפוח לימודיתהעמקה

 הלימודי התפקידי
 טיפוח הדיה בפרטי מדבלת ידיעה : טעימים שלשה כוללת הלימודיתהמטרה
 של המאחד לשורשה חדירה של נסיון התורה, מושגי להבנת הנכונההגישה
המצוה.
 הדידאקטית בדרך להשיג ניתן - ישראל בדיני בקיאות - הראשוןהסעיף
 בשיעוריו להחיות היודע המחנן. המזרה להאריך. המקים כאן ואיוהרגילה,

 המיוחד החומר את גם לתלמידיו להקנות ספק ללא יצליח הנלמד- החומראת
 וגילוי אקטואליזאציה החומר, בהחיאת הוא כאן העיקרי התפקיד ואמנםהזה.
 בכל מאשר יותר הזה, בלימוד אבן הנלמדות. המצוות מפרטי אחד שבכלהיופי
 כל לימודי חומר בהחייאת להצליח כדי : הגדיל החינוכי הכלל חל אחר.לימוד

 ומשום הנלמד. לחומר המזרה של הנפשית קרבתו כל קודםשהוא-דרושה
 ת 1 נ כ ; הספר בבתי ישראל דיני לימוד של ליעילותו גורמים שני דרושיםכך

 מטריא- מטרה אופז בכל היא הדתי שבחינוך הלימודית המטרה ה'הוראה.ואמנות
 ודיקדוקיהם. פרטיהם על ישראל די'ני ת ע י ד י - הדיואקטי(,כלומר שמזב,לית
 לה נודעת ובגולה בארץ הישראלי הציבור על ומשתלטת ההולכת הבורותנוכח

 התלויים והסכר, הסדר : כאן מהווה מיוחדת בעיה יתירה. חשיבות 11למטרה
 הללו המיוחדות בבעיות ? מאוחר ומה מוקדם מה ז נלמד ספר איזה לפי בזה.זה

 הנסיון לאור - נפרד דיון הדורשת הדינים, להוראת המיתודיקה לטפלצריכה
 החימר יינתן מיוחד כ-מקצוע" רק לא כי להדגיש, יש זאת עם יחד הספר.בבתי
 נפרד בלתי טבעי כחלק הנלמדים, במשאים ישולב היא היסוד בכיתותהזה.

 מה- אהד כהתאם'לכל למזגיהן הנהנין ברכות : וכגון הילן את המקיףמההווי
 הבינוניות בכיתות וכיי"ב(. "הפרדס" הפירות-בנושא על ברכותנושאים:
 התורה חומשי חמשת לימוד את בעיקר להפוך יש היסודי ביה,ם שלוהגבוהות
 המוקד, נקודת י ה 1 , והרי הישראלית. החיים דרך הכרת של אכזב לאלמעיין

 מהחינוך שינוי תבליח שונה היא בד ואשר הדתי, החינוך ייבחן בהאשר
 בבתי- ללומדים התורה תוגש "מעניינים" וסיפורים קדומה כספרות לאהחילוני.
 - נועם דרכי - בירכיה ללכת אותנו המחייבת חיים, כתורת אלא שלנו,הספר
 בצורה להינתן איפוא צריך התורה של המצרתי החלק שעה. ובכל עתבכל

 את מכוונים אנו ולפיו שסיבים אנו שממנו נצחי כמקור ואקטואלית,מורחבת
 זוינהמהלך
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 ---פפ---ח---ז

 פ

 ל א מיתי דה ו הי201

 ששמם הבהרתי(1
 ופירוט  הרחבה דורשים הלימודית, נצטדה שמנינו דחחרים tvou(-םשני
 בכללם, ה' לחוקי האבוגה הגישה הקניית של התפקיר את הוכרנו ל~שונהיתר.

 למעשה הנלמדת. המצוה של המיוחד לשורשה היירה neIS.-נסיוןוכצעד
 הכרחי תנאי היא הראשון השלב הצלחת יחד. ומעורים הדברים !,הם.שלובים

 - הדתי בחינוך הללו המטרות להשגת המתאים המקום הנוסף.להצלחתןהשלב
 יהיה אפשר להבנה קלים בדברים אולם ; הדתי התיכוני הטפר פיתהריהו
 - לדעת עלינו כל קודם היסודי. הספר שבבית :'-5' בכיתת כבר "כךלהתחיל

 תינתן כך ועל ז הלימודית המטרה של אלה בסעיפים להשיג אנ, רוצחמה
 הדתי החינוך של ביותר והקשים העיקריים מתפקיזיו אחד : הבאההתשובי'
 מספיק, מהשבתי ציוד י ת ד ה הנוער את לצעד הצורו הדיהו - נאהבתקזפ~נז

 הדתי הנוער היטב. ,מוגדרת ברורה עולם השקפת מתוך המצוות את 'ק"מלמעז
 לשמור ייבל הוא אף דתיים, טפר בבתי ומתחנך דתית משפחתית בקריבההחי
 1 ל שנגיש בתנאי ורק בלבו-אך שנזרע התורה בקדושת האמונה זרע,על

 לנוער לו האורביה הסכנות בעיקר הן שתים לכך. הדרושים הטליםאת
 הוא איתם אשר החילוניים, החזג'ם מצד הזילזול יחס : הדתי חינוכו בקרךהזה
 שני מתזך התורה. בערכי הבהירות וחוסר המושגים עירבוב וכן במגע,בא

 ן. המצוות קיום כלפי שנתבונה" "הביקורת צומחת יחד גם הללוהפגעים

 במידה התהשבנ, לא הדתי. בחינוך שחטאנו בחטא לדביר ,ה-עלינוזבתחזם
 את לשכנע כד' .לא שתשיב... מה דע בו: שנצטוינו הגדול בכללמספק,ן'

 הדגש התשובה, מהי נדע שאנו אלא-כדי להשיב, אנו מצוויםהאפיקורס
 אתה כל )קודם ע ד הראשון: בחלקו - חינוכית מבחינה הריהו הנ"לבמשפט
 זה- בנידון לעשותו צריכים ואף יכולים שאנו הדבר שתשיב. מהבעצמך(

 עם ויחד פנים, לשתי משתמעת שאינה בצורה המושגיםהריהו1הבהרת
 הדתי הספר לבית לו נועד זה בשטח ודוקא לנוער. לו המובנת וונאת-:'בלש

תפקי"
 לעורה  מהם לצפות נוכל אשר הבתים, הם טא,ד מעטים במעלה. ר(מ12ז

 החומלת יסודית חינוכית עבורה זוהי הזה.  התשוב התפקיר במילוי שקיאכל
 הגררות  להגדיר  מאוד קשה הספר. בבתי הרתית  המחנכים ללבראש1ובראשונה

 איפרו תבוא כאן. מדברים .איו  שעליה ולשוגה, ההבהרה %זרת מהי -מופשלות
 בך. על  ומלמרנו הנוער 09 11  כגון שיחה של %3מההדוגמה

 מאכלות( איסורי הדתי בחינוך  מושגים  הבהרת של  לוגמה)ה(
 הבא: הסיפור את א' התלמידה סיפרה תיכונית שביעיתבהותה

 נוער, תנועות מרריבי השתתפו שבו ליון, ליום חורמנתי מספר ימים"לעני

 הסיור הדויר,  לידיית המחלקה הוצאה הדתי" .החינוך ב7ונ., שיך 1. של שמיו רג1
 תש.ח. יתושיים  התיווית, המחררות שלהקהי,
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21 דהי יחידך נמית~דיקההצויך

 וחששתי הואיל לסעיד. ישבנו ההרצאה אחרי דתית. לא מדריכים גםוביניהם
 קמנו כאשר ואכלתי. יבש אוכל מתרמילי הוצאתי כשרה, אינה הארוהטשמא
 דבר על בשאלות מתקיפני והתחיל ידי, על שישב שכני אלי מנה השולחן,מן

 - בימינו ל י שכ מ אדם יכול כיצד עדיה. עליו שומרת שאני הטפל","המנהג
 על ולהיבדל שנים אלפי מלפני וחוקים מנהגים על לשמור - לפני הם!טען
 הם מה בדיוק לקבוע אנו יכולים המדע התקדמות עם והרי מהחברה? כךידי
 שיקבע היחיד, המידה קנה להיות צריך וזה לאדם, לו המתאימים המזוןחמרי
 האדם של המוסריים לרגשותיו להביז עוד אפשר למזונו. האדם של יחסואת

 טפלה" מ"אמונה נובעים האיס~דים שאד כל אך בשר, מלאכל בכללהנמנע
 את לשמור מחוייבת עצמי רהטה הריני דתי אדם בתורת כי לו, השיבותיבלבד.
 של העוכרה קביעת משום בהם שיש בטענה, דברי את דחה הוא התורה,מצוות
 מאז ממשי, הסכר כל בהם אין אך "טפלה"(, נראית היא )שבעיניוהאמונה
 - בלבי הספק שמתגנת ויש הימים, כל עליה חושבת אני הזאת השיחההתקיימה
 אין לי שגם מאחר נצוד, משכנעים היו דבריו ? המתנגד צדק זאת בכלאולי

 אסור ולכן עלינו, אסרה התורה : יודעת אני זאת ורק ברורים. הללוהמושגים
 ימינ1ז". ב מספקת תשובה היא זאת האם אךלאכול:
 ת=תלמידים( י )מ=מורה דלהלן: השיחה .בכיתה התפתינה מסיכורה,כתוצאה

 אחד כל והרי שאפשר, כמה עד ממצה דיון לו שנקדיש הנושא הוא ראוי :מ
 nalwnn מהי לחשוב עליכם המתואר. המצב באותו להימצא יוכלמכם
 זה. במקרה לתתשיש

 היגיינית מבחינה שבתורה המאכלות איסורי את להסביר אפשר כי שמעתי, :ת
 ברי- על בזה ונבילות-שומר טריפות מלאכול הנזהר האדטבריאותית.

 t1DIAאות

 על גם שומר טבילות טרימות מלאכול הנזהר כשלעצמה-כל העובדהמ:
 לכוונת הסברה כל כאן איו אך נכונה, בוודאי 11 גופו-עובדהבריאות
 מתוך מסוכנת. אף :T'YQ 1 הסברה חינוכית מבחינה אלא עיד, ולאהתורה.
 אדם, כל יצדק וממילא רגיל. רפתני לספר תורתנו את הופכים אנו זוגישה
 דברים פני על שבימינו המדע הישגי את רפואית-מדעית מבחינהשיעדיף
 שנים. אלפי לפנישנכתבו

 מספקת מעשה בשעת א' החברה עלידי שניתנה התשובה היתה לדעתי : 1ת
 חייב הריחו - מאמין הוא מים "אדם. של אמונתו על לשאיל איזכהחלט.
 אמונתו. מצוות אתלקייץ

 מבינינו שרביפ היא. הצרה אולם כשלעצמה, טובה זו תשובה כי יתכן, י 2ת
 האמונה על הרבה להסתמך אין ולכן בלבד, הרגל מתוך מצוותמקיימים
 ששאל עצמה רעשיה אותה עצמנו את שואיים אנו קריבות לעתיםהסתמית.
 אותנו תספק שלא בודאי - זה ובמקרה א'. החברה את החילוניהמדריך

דעת-מכללת הרצוג

www.daat.ac.il

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



ו
 מהשאלה להשת"רר יכול אינו בנפשו המתלבט האדם הכללית.התשובה
 הזהו הצו את לקיים עלי מדוע - פרטיםהדוששת

 ונדון המצוות תרי"ג מבין אחת מצוה נוציא אם בידינו, טעות זאת תהיה :מ
 כוונת זוח. והרי להן. אחת מטרה - כולז .המצוית היא, שלימהתורק תורתנו לנו. שניתנו המצוות כלל את בהשבון לקחת מבלי במיוחדעליה

 עקשיה בן חנניא ר' ; אבות מפרקי פרק כל מסיימים אנו שבההבתייתא
 ד"ר של בחוברת נא קראו ולטהרג,. לזכותנו כדי ניתנו דם גםהשיכלות. איסורי גם כלולים הזה הגדול הכלל בתוך ומצוות. תורה להם הרבהלפיך זך(; מלשו, ולצרף, לטהר )לנכות, ישראל את ת ו כ ז ל הקב"ה רצהאומר
 המצוות. של TT מגמה בפירוט דברים ותמצאו י ניתנו", למה "מצוותבר6

 היסוד להבנת האדם את לקרב עשויים הדברים ואמנם הדוברת. את קרעתי :ת
 אי-הגנה. לחול יכולה המדובר בעניין דוקא אולם ה'. שבמציותהכללי
 יתגבר שבאמצעותם כדי ניתנו, האיסורים כי תרעיון, את מביעהמחבר
 תחילה. במחשבה מעשה - כלומר רצון, לדרגת אותו ויעלה יצרו עלהאולם
 היצרים לפני המתעורר והשתיה האכילה ביצר האיסורים קשוריםולכן

 ק בדו ל האדם צריך ביד, הבא מכל אוכל ולחטוף לשבת במקוםהאחרים.
 הדחיפה בעד לעכב יתרגל האופן ובזה לאכילה, מותר הוא המזוןק.4ט,;אם

 דוקא והנה ברט. ד"ר של הסברתו בערך זהי היצר. שלהאימפולסיבית
 זו מסקנה לכ' כי נכונה. בלתי גישה של סכנה בקרבה טומנת ז.הסברה
 צדו אלא אליו, יחסנו את קובעים שבאיסור והמהות התוכן שלאי11א,
 אינו הפורמאלי a~lsn היצר. דחיפת בעד מעכב כגורם מאלי, ורהפ

 ובלבד שרירותי, להיות יכול האיסור מיודד. בתוכן קשור להיותמחויב
 גישתו לפני ולחשוב להיעצר יתרגל שהאדם כדי אסור, יהאשן,משהו
 חשובים. אינם הפרטים כי מסקנה. וליד' האיסורים, י ט ר פ עלקרתית בי- מחשכה לידי להביא יכולה זאת גישה כי כבצאת, הנני היצר.לסיפק

 עצם את להבהיר איפת: יהיה מוסב אתך. הצדק כי להירית, עלי זו ביקודה :מ
 כ'. ובפרק י"א בפרק ויקרא בספר קראו הדבר. את עצמה התורהגדירה ביצי קודם נראה בתורתנו. לנו נמסר שהנא כפי אסורים, מאכלות41ושג

 נפשותיכם". את תשקצו "אל : התורה מדגישה המקומות בעני :ת
 עלינו הנפש. שיקוץ על אלא התורה, מזהירה הגוף שיקוץ על ו~ן-לאמ:

 ? מהו הנפש -שיקוץ"הבין
 אישיותו דמות ומחשבותיו, אומיו שבאדם, י נ ח 1 ר ה הצד על המרובר,רי כאן- התורה בווזת נפש-לפי המושג את להגדיר לנו שניתן כמה עד :ת

 שבאישיות. מההכרה הנובע הרצן דהיינו-מוסרית,
 של הדתי והחלוץ-המדיר ה:91ר ישירי המחלקה :יחוה למה מציה גרס, א. ז"11

 הש"י. ירושלים הציונית,ההסתררות
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23 זחי לחיתך במיתוויקההתרך

 ז הלל. המקומות בשני ליתר התורה מתכוונת -מה זה ,לפי מאד. נבוז :מ
 לידי כלומר הנפש. שיקוץ לידי מביאה האסורים מהדברים דחלילה כית:

 שבאים. ברוחניותפגם
 בנפשו האת העבירה פוגמת וכיצד התורה-במה לנו מסבירה האםמ;

 ז האדםשל
 לא.ת:
 את האיסורים בדבר הפרטים מעוררים האם הפסוקים. את שנית נא קראו :מ

 ? היצר תאוות כל את מלספק בלבד פורמאלית מניעה שלהרושם

 ומבא: הפוגמת. המהות מפני אזהרה לפנינו כי מגביהים, השרטים להיפך. :ת
 ס ה ב תטמאו ולא השורץ השרץ בכל נפש~תיכם את תשקצו "אלההדגשה
 ". מ בונטמתם

 מדברים אנו כאשר טומאה". ו"סימני טהרה" "סימני : במושג משתכופים אנו :מ
- 7 מ י סעל  מפורס. תוכן מסתתר הסימן מאחורי כי לומר, מתכוונים אנו 

 יותר. מורכבת לתופעה חיצוני ביטוי אלא אינוהסימן
 על בגופנו-משפיעה נבלעת שהיא האיסור אכילת כי לומר' אפשר איך ;ת

 ?רוחנו
 פסיכו-פיסי קשר ישנו כי התזרה, של הברורה השקפתה ספק ללא נוהי :מ

 הקז ונפשו. רוחו על משפיעים - האדם של בגופו המובלעים ודבריםכזה,

 השפעתם את למשל, יזכור, היטב לנו ירוטה  הזאת העובדה שעצם פיעל
 11 השסעה של תה , ה מ "מרגיעים"-הרי וסמים "משכרים" סמיםשל

 מהשגתנו. למעלה,היא
 אוכל מה אולם מהשגתנ,"ן "למעלה שהיא הנקודה אל שזב חזרנ, בזהת:

 ז מהשגתנו שלמעלה במה להאמין מחוייבת איננ' כי האומר. לאדםלענות
 . . . והלאה מאתנו שהם במושגים להיאחז קשה מה מרגיש מאתנו אחדכל

 הרופא אל תפני כאשר לנו. מובנית כביכול, שהן. תוטעות לדוגמה לנו נקח :מ

 הרופא יוכל האם "הרופה". לקבל לך יציע הוא מסויימת, מחלהלרגלי
 התרופה? השפעת של הסיבתית המהות את גם לךלהסביר

 כן. לי, נדמה :ת
 מסויים חומר וכיצד מדוע יודע אינו בעולט רופא שום טעות. :והימ:

 אחרים. חידקים על אחר וחומר חידקים, של מסויים סוג עלמשפיע
 ז בעולם התרופות כל את איפוא גילו כיצד :ת
 במקרה התרופה של יעילותה את הוכיח הנסיון בלבד. ת י נ ו י ס נ בדרך :מ

 לנו ידועה אינה ההשפעה של הרציונאלית הכיבה אולם המחלה, שלזה
- ל"מובנות" הנחשבות הגוף, בתופעות ,אםכלל.  

 מהשג- "למעלה הוא הדבר
 שכו. כל לא הנפש בתופעותתנו".

 יוכיח מי אולם הנכיון. על לפחות לסמוך יכולים הננו גופנו בריאות בענין :ת
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 מוריאייהודה;ן24
 ? הנפש ושיקוץ הנפש בריאות על התורה בהוראות ממשות יש כילנו,

 גס :מ

 ן~
 המוה- נדברים הנסיו, 'שאת בשעה כאן. קרם אחד וגדל ורק הנסין.

 התורה במצוות הנסיון את הרי ופרט, פרט בכל בגלוי לראות ניתןשיש
 היסטורית. פרספקטיבה ומתוך התירה של בשלימותה לראותניתן

 רמת של נכונה הערכה מתוך אהד מצד כאן תתקבל הנסיוניתהתוצאה
 הרמה השוואת מתוך - אחר ומצד העולם, עמי לעומת הישראליהתוסר
 הוא וכאשר ובמצוותיה, בתורה דבוק כשהוא בעמנו והמוסרית,ההיחנית
 ממנה.מלרחק
 ז לשכני לתת צריכה שהייתי התשובה את איטוא נסכם בטה : א'התלמידה

 הנתון אדם כי להניח, יש בשבילנו. העיקר היא החילוני לאדם התשובה לא :מ
 מחשבתו את להפנות יוכל במהרה לא החילונית השיגדא בתוך a'lvבקשך
 התשובה מעסיקה אותנו ישראל. תורת לאור הנפש בריאות המושגשזיווו
 בכל : כך בערך זו תשובה של וסיכומה ך. מ עצ ל לתת צריכה"יית

 געלם הראציוואלי והתוכן בלבד, "סטאטשטיות" במסקנות משתמש"ה,א פי על אף ודם, בשר לרופא פונה הנני גופי לבריאות הנוגעיםהקניינים
 וטריפות נבילות אכילת בין המהיתי הקשר ידוע אינו י ל גם ואם ,ה'.אורת ששמו- לרופא לפנות עלי הנפש לבריאות הנוגעים בעניינים הריטמנו.
 של השפעתו את בבירור זאת בכל מעריכה השש"-הריני "שיקוץגיז
 זבמצו1ת הלל,, האיסרים בכל עמנו. של הרוחנית דמותו על התזרהמצוות
 מבטיחה היא אין הבריאות. את ולא ה ש 1 ד ק ה את מדגישה התורה~ללז'
 כיבוד במצות - למשל - כמו אלה, מצוות קיום בשכר ימים אריכותינו

 והתקדשתט ... נפש1תיכם את תשקצו "אל הוא: הצו של עיקרו,ורים.
 וכי ; באדם רוחנית לקדושה חוקים כוה קובעת התורה קדושים".הייתם
 ז הרגילה הביקרתית בדרך אלה בחוקים לנהוג שיש יימר'ףע'
 מוכן אינו הוא אם גם החילוני, לשכנך כך שתעני ובשעה התשובה.,41
 בדבר לפחות ייווכח החילונית-הרי גישתו את ולשנות בנפשו מהפכהלחולל
 יעז לא מחשבתי, כושר בעל אדם הוא ואם הדתית. הכרחך כבהירות ;'אחד
 הטפלה". ל"אמ1נתך יותרללעזן

 גדולה הדתי. החינוך במסגרת לטפל יש שבהן רבות, מני אחת היא זושלה
 אבני לטיליק הרבה שבתורה-תועיל היסודיים המושגים הבהרת כיהתקוה
 הביקרתית. המחשבה של צמיחתה בעתמכלול

 מצ11ת של)ו(ש1רשן1
 של המיוחד לשורשה חדירה נטיוז כאמור, הוא, הלימודית במטרה השניהסעיף
 ואת. לעשות ם י כ י י ח אנו ולכן הדתי, בחינוך לכך יש~מקום לדעתי,המזחה.
 המצוות כל כי הארם, בלב ההכרה נטיעת הוא: אליו שואפים שאנוהא*יאל
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25 והי' וחינוך במיהוויקההצויד

 אלה ובין לנו המובנים הפרטים בין השכליות, ובין השמעיות, ביזשבתורתנ.
 וחוקיו. ה' כמצוות איתן לקיים ויש ניתנו, אחז ממקור כולם לנו, מינניםוהאינם
 האם ההכרהז זאת אל המוליכה הדרך מהי הבעיה: ניצבת לפנינואולם
 שבילי כאן נחפש ולא יחד גם וכאמצעי כמטרה העליונה התכלית אתנעמיד
 גם ואם ואת, בכל למצוא או-שיש הנוערו של ללבו וקרובים נוחיםחינוך
 המצוה את ומחבבת ההבנה את המקרבת ההרך את בלבד, ת נובי חימבחינה

 השנייה. האפשרות את לקבל אותנו מחייב שבדורנ. החינוכי הנסיון ? האדםעל
 המושגיפ את כל קודם לחניכינו להקנות עלינו : כאן למלא יש קודםתנאי
 להיות יכולה ההסברה שיטת התורה. שבמצוות ל מ ס ה קדושת שלהיסודיים

 החול מן : שלפנינו ובמקרה ידוע, החלתי אל הידוע מן בכלל, בהוראה' כמוכאן
 הדיוק את גם מכבי והוא הסמל, של ערכו את מכין בדורנו הנוער הקודש.אל

 שהאדם העובדה, בעצם הסמל של הממשי ערכו לנו ניתן אחד מצד שבו.המיוחד
 - אשר הדגל, של זו היא ביותר הקרובה הדוגמה עליו. נפשו את למסורמוכן,
 בחירוף בני-אדם עליו בד"-נלחמים וחתיכת "מקל אלא שאינן פי עלאף

 דוגמה פי על שבסמל, הדיוק חיבת את להסביר ביותר קל - אחר מצדנפש.
 המדוייקות מהמידות נימה כמלא לשנות יעז לא בישראל הנשיא אף : עצמהזו

 ת משבר ה כדוגמה להשתמש יש אלה בכל אולם הכנסת. חוקי ידי עלשנקבעו
 סמלים שבין היסודי ההבדל על לעתוד יש אחר-כך מיד לא. ות. האוזןאת
 אשד התורה, שבמצוות הסמל לבין מסויים, ציבור הסכמת עליהם שבאהסתם,
 מוסכמים בסמלים ואם הפוימלית. בסמליות רק ולא קדושות, הן ן ת ו ה מב
 המת- הקדושה בסמלי עליהם, חיינו את להקריב ומוכנים כך כל מדייקיםאנו
- ה' מצוות בקיוםגלית  וכמה. כמה אחת על 
 ערכי הבנת אל ולקרבו החניך של בלבו טתח לפתוח שהצלחנ. לאחר גםאכן.
 היחס על-פי-רוב לנו ידוע החילוני בסמל : השואל ישאל עדית בכלל, הסמלשל
 אביו כיצד אולם להביעו. הבא החיצוני הסימן לבין - הנעלה הפנימי התוכןבין
 לשרשה חדירה של נסיוז לדעתי, דרוש, כך, על להשיב כדי ז התורה בסמליואת

 מופשטת. הגדרה מכל הדוגמה טובה בזה וגם המצוה. שלהמיוחד
 ותמורים להורים ראש" שחבי הגורמת ציציות מצות לנו תשמשכדוגמה
 היסודי הספר בית של והכיניניות הנמוכות בכיתות ; להדגיש יש ושובכאחד.
 אותו וראיתם : דגלל יספיק כאן מיוחדת. בהסברה צורך. גם ואיו מקום,איו

 בעקביות אלא זו, מצוה לקיום החינוך הצלחת תלויה תהא בהסברה ולאוזכרתם...
 הנער כאשר ההתבגרות, בגיל אולם ומורים. הורים מצד עליו ובהקפדהההרגל
 בה-יש הצורך את מביז שאינו כך מתוך הקסטה-גם טליתו אתמוריד
 לבבות. וקירוב הסברה של בשיטה גם ר א ש ה ן י בלנקוט

 המומנטים על להתעכב יש ציצית מצות של ערכה על הנוער עםבשידה
 :הבאים
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 בריאייהזה 2611
 היום עד המהווים הישראלי, ההוי סימני לאותם שייכת הזאת המצוה )א('

 כישראל דמדם את מלווה המצוייצת הטלית העם. של מדמותו נפרד עלתיהלק
 חגיגה ובכל טקס בכל ושמחה, יגון בימי החול, ובימות בשבת חייו: ימיבכל

 ובתורת עולמים. למנוהל בדרכו אותו המלווה היא - מותו בינם ואףמסורתית,
 מבחינה מאוד חשובה קשר סולית זו הרי - .בולטת חיצונית מעשיהמצוהלו
 משל תפוצותיו. כל על העם את המאחדים ההיכר מסימני אחד מית.לאו
 ששט ואינו הלאומי דגלו את תמיד אתו הנושא גדד לאותו ז דומה ,"דברלמה

 - כטליתו התעטף אשר היהודי נכר. בארץ בשבי בהיותו לא ואףאותו,ן,מידיו.
 אין ושינת. (רה אומה בקרב בשבתו גם לעם, השתייכותו את כל לעיניהפגין
 החיצוני ביטויה את שוב מצאה בדורנו העם של שתחייתו בדבר, פלא כלאיפת
 הגלת-לבן. : 11 מצוה ממקור הנובעים הצסעיס שני באותם - ביותרהה41
 התורה היהדות. סמלי בשרשרת ביותר חשובה חוליה מהווה זאת מצוה)ב(
 וכן ה'", מצות כל את וזכרתם אותו "וראיתם : ובזכרון בראיה אותהמנמית
 כל מודגשות הפסוקים בשני חי". ו מצו כל את ועשיתם תזכרו "למעזלהלן,:
 תמוה ולכאורה שבתורה. המצוות כל כנגד זו מצוה שקולה : אמרו ולכזהמצית.
 ברור, אולם ? כך כל גבוהה לדרגה אותה המעלה 1. במצוה בה 'ש מה :הדב4

 בשורת זו מצוה מתייצבת ממילא להזכיר. הבא ל מ ס ל התכוונה שתורהכי
 ל כ את מקיפים אלה ממלים היהדות. דמות את עיצבו אשר המעשיים,הסמלים
 : אמרו ש"ל הנלין. אחרים-חיי בפי הנקרא החיים מן חלק אותו ואףהחיים,

 "לא - לחרוש יצא : לישראל" מצוה בו נתן שלא בעולם, דבר הקב"ה-לאן"ניח

- לקצור ; כלאים" כרמך תורע "לא - לזרוע ; יחדיו" ובחמור בשורתחרוש  נכי 
 תחסום "לא - לדוש י הקציר( בעת לעניים המתנות )מצות בשדך" קצירךתקצור

 פריו-י את ערלתו נטע-"וערלתם תרימו"; לאפות-"חלה בדישו";שוה;
 נתכסה ביתך"; מזוזות על בשווה-"וכתבתם לגגך.; מעקהבנה,בית-"ועשית
 מתבארת אינה כאז עד תישא(. שמעזני ילקוט ציצית", להםבטית-"ועש.

 אולפ לישראל. ד, שנתז האותות שאר דוגמת לטי ,כרון כאות אלא ציציתמצות
 על מרמזת המצוות. כל מנגד שקולה היותה כדי עד זו מצוה של דרגתההעלאת
 - אותה המקיים לארם לו  להזכיר זו מצוה באה וכאילו הסמל, של המימדתזנק
 . הבא הסעיף לפי - המיוחד מהתוכן משהו לגלות נוכל בעולמו. חובתו לאת,'ל
 בבריאתו. הבורא גדולת את שנזכור כדי לנו, ניתנה ציצית מצות)ג(

 היא כן - האדם את ומכסה חוצץ שהבגד כשם לבגד. נמשלת כולההבקיאה
 מוחשית- צורה בעולם דבר לכל משווה היא והרי הבורא. כלפי כולההבמאה
 אותה. המחיה הרוח את בה ילהביר בעדה להציץ מאוד קשה כי עדטבעית,

והנ"
 )"השמיפ ולשכללו להשלימו כדי לאדם לו ניעו הזה המציאותי העולם

 אינו D~ty,1 של  זה שתיקונו פי על ואף אדם"(. לבני נתן שארץ לה'שמזם
 הרי הברץ- של הטבעיים כוחותיה גילוי ידי על המבע, בדרך  ?ל?גלשה

]- -- - -  -- - 
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27 ןתי יהירך במיתוויקההשרך

 לשמור - מעלה כלפי מופנה להיות צריך המעשים את המכוון הכלליהאספקט
 ושדם שעל המעשיות המצוית ל כ מטרת בעצם  זוהי בבריאה. ה' דרכיאת

 בגד, היא המציאות כי להורות, חיא אף באה ציצית מצות לקיימו.בישראל

 ותרקום תארוג אדם-אם בן ואתה נארגו. שלא חוטים. עדיין יש צדדיושמשני
 אריגתך ובשעת בראשית. למעשה שותף הנכון-תיעשה בכיוון מבריאהאת

 לאיז-סוף המבט את המסמל תכלת פתיל אותו כלפי עיניךומעשיך-שים
 לא בעולם. מעשיו כל כי בזה, מעיד - בבגדו ציצית הלובש האדםהשמימי.
 היצירה ברוח העולם תיקון לשם ולנטוע, לבנות אם כי באו, .להחריבלהרוס

 מדזינסק(. שמחה מאיר לרבי יכמה- "משך ~פיהאלקיח.
 להיות צריכה מה - להתוות כדי אלא ציצית, מצות של זו דוגמה באהלא
 הנוספת העמקתו. תביא ספק ללא לנוער. המצוות טעמי בהסברת הכלליתהגישה
 .אולי נוספים, פרטים גילוי לידי - חניכיו את גם בה ישתף אשר המחנך,של
 לקיום החינוך : הפידאגוגי העיקר הום חשוב חינוכית. מבחינה יותר יעיליםאף

 התחמקות ידי על לא הדתית, הדגרה העמקת מחייב המתבגר בנערמצוות
 הנכון. לאפיק הפנייתה ידי על אלאממחשבה

 האימ1צי21אלי התפקיד)ז(
 אלא הדתי, בחינוך נפרד מקום תופס אינו רגש קניית של החינוכיהתפקיד
 המעשי התפקיד הקודמים: התפקידים בשני ביותר פנימי שילוב הואמשולב
 כל- חינוכית-קודם מבחינה לדאוג יש מצוה בקיים הלימודי.והתפקיד

 בעת נתונה לכך ביותר החשובה ההזדמנות הדתית. ה י . 1 ח ה שללהתעוררותה
 ,. ספר בבית התפילה מצותליזם

 לנגד לעמוד צריך - הלימודי התפקיד את ממלאים שאנו בשעה גםאולם
 של דגללי הגוון החניכים. בנפש אינטימיות חוויות לעורר - התפקידעינינו
 המהשבתי לתוכן מעל ת סו ומ התר ה כהרגשת להגדרה ניתז הדתיתהחוויה
 הגבו- בשלביה וכעיקר שאת, ההתרוממות בשעת תזדעתנז. את המעסיקהרגיל.
 ההוויה, של לתוך-תוכה, וחודר יותר מעמיק הוא אחר. הם: האדם של מבטוהים,

 - החוויה בתוכו יש זאת עם יחד המציאות. ת מ ש נ את מגלה כאילו.והריהן,
 להשגת החשובות הדרכים אחת רגיל. זבלתי נעלה משהו עם נפשיתהזדהות
- זו מעיןחוויה  - בלבד( קיומה בעת )ולא והסברתה המצוה הוראת בעת גט 
 המצוות. קיום על נפשם אור שמסרו האומה. קדושי עם הנפשית ההזדהותהריהי
 בקשר אבותינו של השם קידוש על הסיפורים אותם כל את לנצל יש כךלשם
 במיוהד אלה. בסיפורים מאוד J~Svy שלנו ;המארטיריזלוגיה הטצזות. קיוםאל

 במחנות קדישינו של נפשם מסירות האחרון. מהזמן הסיפורים להשפיעעלולים
 התנוך" בתררח  "פרקים : בספרי הנאמר %ת השוה  וה. כעניין להאריך המקום כאן אין3

 121--25ן, עמ'  שם התפילה על וכן ;  79---י8 עמ' - הדתית החמיה על : ת"א הספר ביתןהוצ,

דעת-מכללת הרצוג

www.daat.ac.il

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



 מוייאלי"11" ,'=
 מינים ד' מצית כגוו מצוות, לקיים ואף ונבילות, מטריפות להינזר -הריכוז
 הטעמת ידי על משינים שאנו החוויה לומה אינה גם ואם המצוות. עלבעת,,הדיו, ומלבבת חיה ובצירה טעם בטוב אלה סיפורים לשלב המחוד על שומהובדק:

 בה גם עצמה-הרי המצוה קיום אל בקשר המתעוררת החוויהסיפור-אל
 יזלזל.איז

 הצורך על המחשבה את לעורר כדי אלא אלה, פרקים ראשי נכתבולא
 לכך. אותנו בגולה-מחייב .הן בארץ היבימינו, הדתי החינוך של המיוהד מצבו דתי. לחינוך במיתוריקה היסודות אתלגבש
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