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 “קהילה בונה מסורת”: 
הצעה לאימוץ מודל 

פדגוגי חדשני בהוראת 
מקצועות היהדות 
בחינוך הממלכתי

איתן כהן

ַּפַעם ַאַחת ָּפַקְדִּתי ֶאת ְּגָמָרִתי ַהָּבָלה –
ְוִהֵּנה ָּפְרָחה ִמּתֹוָכּה ִנְׁשָמִתי.

ַוֲעַדִין ִהיא ָטָסה ּוְמׁשֹוֶטֶטת ָּבעֹוָלם,
ְמׁשֹוֶטֶטת ְותֹוָעה ְוֵאיָנּה מֹוֵצאת ַּתְנחּוִמין...

ח”נ ביאליק, ְוִאם ִיְׁשַאל ַהַּמְלָאְך

ַהֶּזה ָּבאּו  ַּבּיֹום  ִמְצָרִים  ֵמֶאֶרץ  ְּבֵני ־ִיְׂשָרֵאל  ְלֵצאת  ִליִׁשי  ַהּׁשְ ַּבחֶֹדׁש 
ִמְדַּבר ִסיַני )שמות יט, א(. ֹלא ָהָיה ָצִריְך ִלְכּתֹב ֶאָּלא ַּבּיֹום ַההּוא, 
ַהּיֹום  ְּכִאּלּו  ָעֶליָך  ֲחָדִׁשים  ּתֹוָרה  ִּדְבֵרי  ֶׁשִּיְהיּו  ַהֶּזה?  ַּבּיֹום  ַמהּו 

נּו. ִנְתּ
פירוש רש”י לספר שמות

איתן כהן
מורה ומדריך למחשבת ישראל
מנחה ומפתח תכניות לימודים 

בתכנית “בארי”
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פקידו המרכזי של החינוך היהודי הוא להבטיח את המשך קיומו של עם ישראל, באמצעות ת
מסירה של רעיונות שהצטברו משך שנים ארוכות, מדור הבוגרים לדור הצעיר. ברם, 
המתח שבין מסורת למודרנה מוביל לא אחת לוויכוחים על אודות מקומם של לימודי 
היהדות בתכנית הלימודים. בדרך כלל, מעצבי תכניות הלימודים בחינוך היהודי עוסקים בשתי 
שיש  השעות  למספר  נוגעת  הכמות  שאלת  המהות.  ושאלת  הכמות  שאלת  עיקריות:  שאלות 
להקדיש ללימודי היהדות; ושאלת המהות מבקשת לברור את הרעיונות שצריכים להילמד, מתוך 
מכלול המסורת היהודית. מבלי לזלזל בחשיבות השאלות הללו, העיסוק הבלעדי בהן אינו נותן 
מענה לצורכי השעה של החינוך היהודי הפלורליסטי בחינוך הממלכתי בימינו. לכן, יוצגו במאמר 
התרבות,  ובתחום  החינוך  בתחום  האחרונים  בעשורים  במקביל  שהתפתחו  תיאוריות  שתי  זה 
שהשילוב ביניהן עשוי להוליד שאלה מסוג חדש: שאלת ה’איך?’, הנוגעת לדרך המיטבית ללימוד 
תרבות ישראל. מאמר זה טוען כי פיתוח של שיטות הוראה המתייחסות ברצינות גם לשאלת 
ה’איך?’, או אימוץ של מודלים שכבר פותחו להוראת תחומי דעת מקבילים, יכול לתרום תרומה 

ניכרת לחינוך היהודי בימינו. 

קהילות מדומיינות
ִּפְתאֹום ָקם ָאָדם ַּבּבֶֹקר ּוַמְרִּגיׁש ִּכי הּוא ַעם, ּוַמְתִחיל ָלֶלֶכת. 

)אמיר גלבוע, שיר בבוקר בבוקר( 
במחשבה ראשונה, יש משהו מפתיע בבחירה של המשורר אמיר גלבוע לתאר את היווצרות 
הקולקטיב כתולדה של רגש פנימי. למדינות יש גבולות פיזיים ומורשת אתנית משותפת; לדתות 
יש מנהגים, מצוות וטקסי פולחן המשותפים לכלל החברים; ולקהילות מסוגים שונים יש סממנים 
חיצוניים מובחנים. אך במחשבה שניה, אין ספק כי גבולות אינם תנאי לקיומו של לאום ואף אינם 
וטקסי פולחן, כמו כל סממן חיצוני אחר, משתנים לאורך הזמן. התנאי הראשון,  לכך,  ערובה 
אם כן, לקיומה של חברה גדולה של אנשים, הוא היותה ‘קהילה מדומיינת’1 במובן הזה שהקשר 
היסודי ביותר שנרקם בין חברי הקהילה הוא תודעתי או רעיוני. קשר מופשט זה, שמהווה מחד 
גיסא את המכנה המשותף לכלל חברי הקהילה, ומאידך גיסא גם מייחד אותם מכל האחרים, הוא 
מעל לכל קשר מדומיין: כל חברי הקהילה מדמיינים עצמם חלק מאותה קבוצה פרטיקולרית.2 
בניגוד לתפיסות שרואות בקהילה תולדה ישירה של מאפיינים מוחשיים )גיאוגרפיים, אתניים, 

 Benedict Anderson, Imagined Communities: Reflections on the Origina and Spread of Nationalism, London,  1
New York: Verso, 2006, p. 6 )להלן: אנדרסון, קהילות מדומיינות(.

הגדרת הקהילה כ’מדומיינת’ אינה בהכרח מטילה ספק בהיותה קהילה ‘אמתית’. ומבלי להיכנס לדיון אונטולוגי על הגדרת   2
המושג ‘אמת’, די בכך שנציין כאן שבבסיס תיאוריה זו עומדת ההנחה כי זהות הקהילה היא תוצר של פעילות אנושית 
היסטורית, וכזו, היא גם נתונה לשינויים. מאמר זה הוא דוגמה מעשית לאופן שבו עשויה מערכת החינוך לעודד וליזום 

שינויים מסוג זה. 
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לשוניים ואחרים(, גישה זו טוענת שמכנה משותף מוחשי הוא חסר חשיבות, כל עוד שלא נלווית 
לו גם פעילות מנטלית שתשלים אותו, ותטען אותו במשמעות.3 

סוג הקהילות המדומיינות הנפוצות והמשפיעות ביותר השתנה במאות השנים האחרונות, 
ואת מקום הקהילות הדתיות, שנתפסו בעבר כאוניברסליות ומוחלטות, תפסו קהילות מדומיינות 
מסוג חדש – מדינות לאום – המוגדרת כ”קהילה פוליטית מדומיינת, מוגבלת וריבונית”.4 מעבר 
היסטורי זה, מקהילות דתיות לקהילות מדיניות, טוען חוקר הלאומיות הנודע בנדיקט אנדרסון, 
תודעתיים  שינויים  שהולידו  וחברתיות,  טכנולוגיות  התפתחויות  של  שורה  בעקבות  התאפשר 
באופן שבו תפסו בני האדם את עצמם ואת העולם שבו הם חיים. לפי תפיסה זו, רק שינוי תודעתי 
יכול היה לחולל שינוי כה משמעותי באופן שבו בני האדם התארגנו מבחינה פוליטית, משום 
שקהילות פוליטיות הן ביטוי לאופן שבו בני אדם מדמיינים את עצמם, ואת הקבוצות שאליהן 

הם משתייכים. 
ובעוד אנדרסון מתמקד בהיווצרות הקהילה, ג’והן דיואי – מגדולי הפילוסופים של החינוך 
במאה ה־20 – מסביר כיצד ממשיכה הקהילה המדומיינת להתקיים לאורך הזמן, ואף לשרוד את 
חילופי הדורות.5 בדומה לאורגניזמים ביולוגיים, מסביר דיואי, החברה “קיימת מכוח תהליך של 
מסירה. ]...[ אילו באה מגיפה על חברה וכילתה את כל יחידיה בבת אחת, ברור שהקבוצה היתה 
נצמתת לעד”.6 אך תפקידה של מערכת החינוך, לפי גישה זו, להבטיח את המשך חייה של החברה 
 לאורך הזמן, באמצעות מסירת רעיונות היסוד שמכוננים אותה – “מטרות, אמונות, שאיפות, ידיעה – 
הבנה משותפת – או ‘אחדות לבבות’”7 – מדור הבוגרים לדור המתבגרים בהדרגה. ואכן, כל עוד 
דור הבוגרים חש ביטחון באופן שבו הוא מגדיר את עצמו ובמכנה המשותף של כלל החברים, 
נדמה כי האתגר העיקרי שניצב בפניו הוא אתגר המסירה, המכונה אצל דיואי גם ‘מגע־ומשא’: 
 community ,)משותף( common יש יותר מאשר קשר מילולי בעלמא בין המלים האנגליות“
בתוקף   )community( בעדה  חיים  אדם  בני  מסירה(.  )מגע־ומשא,   communication )עדה(, 
הדברים המשותפים להם; והמגע־ומשא )communication( הוא הדרך שבה הם מגיעים לידי 
שיתוף בדברים”.8 אך מרגע שהתעוררה אי־בהירות בנוגע לרכיב המשותף לכלל החברים בקהילה 
– אותו רעיון משותף לכולם שבאמצעותו הם יכולים לדמיין את היותם בני קהילה אחת – הופכת 

כך לדוגמה, בדרך כלל ישנה הלימה בין האזרחות )השתייכות לקהילה מדינית( לבין מקום המגורים. אך ישנם מקרים   3
שבהם אזרח של מדינה חי מחוץ לגבולותיה, מבלי לוותר על אזרחותו. במקביל, יש מי שמתגוררים בתוך תחום גבולות 
המדינה, מבלי להיות אזרחיה. אנומליה זו מוסברת בקלות באמצעות תיאוריית הקהילות המדומיינות – השייכות לקהילה 

תלויה בראש ובראשונה בהסכמה בין החברים בנוגע לזהותם. 
אנדרסון, קהילות מדומיינות, עמ’ 6.   4

אמנם אנדרסון ודיואי תופסים את הקולקטיב בדרכים שונות מאוד, ואין כאן ניסיון לטעון שיש זהות בין עמדותיהם בעניין   5
זה; אך החשוב לענייננו הוא הדגש ששניהם שמים על אופייה התודעתי־רעיוני של הקהילה. 

ג’והן דיואי, דימוקראטיה וחינוך, מתרגם י”ט הלמן, ירושלים: מוסד ביאליק, 1960, עמ’ 5.   6
שם, עמ’ 6.   7
דיואי, שם.  8
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מערכת החינוך לזירה שבה מתנהל מאבק רעיוני ואידיאולוגי בין זרמים שונים בקבוצה, בנוגע 
לדרך הראויה ביותר לגשת למלאכת המסירה, שתקבע בסופו של דבר את פניו של דור העתיד.9 

מסורת ומודרנה
מסורת  שבין  המתח  עם  להתמודד  רבות  יהודיות  קהילות  נדרשו  האחרונות  השנים  במאות 
ולאמץ  ובחרו  המסורת,  פני  על  המודרנה  את  העדיפו  היהודית  הקהילה  מבני  רבים  ומודרנה. 
זהות חדשה: חילונית או נוצרית. אחרים, שכונו ‘אורתודוקסים’ או ‘חרדים’, הכריעו באופן מובהק 
לטובת המסורת, ובחרו משום כך להסתגר בתוך קהילותיהם ולאסור על כל חידוש – אידיאולוגי, 
טכנולוגי או תרבותי – מפחד המודרנה. גישה שלישית – של הציונות, תנועת ה’רפורמה’ היהודית, 
‘האורתודוקסיה המודרנית’ וזרמים נוספים – ביקשה את השילוב שבין מסורת ומודרנה, במטרה 
לנסח יהדות חדשה, המותאמת לרוח המודרנה. ככלל, ניתן לומר כי בעת החדשה דמיינו היהודים 
לזרמים  והתחלקו  ניסחו את משמעותה בעבורם,  יהדותם מחדש,  )במונחים של אנדרסון( את 

בהתאם לאופן שבו תפסו את היהדות – מבחינה 
למסור  נדרשו  כאשר  במקביל,  תודעתית. 
המחודשת  יהדותם  את  דיואי(  של  )במונחים 
לדורות הבאים, הקימו הזרמים החדשים ביהדות 

מוסדות חינוכיים שיפעלו לשם כך. 
עיניהם  לנגד  עמדו  מרכזיות  שאלות  שתי 
שבין  בתווך  שניצבו  היהודי,  החינוך  אנשי  של 
מסורת ומודרנה: שאלת הכמות ושאלת המהות. 
התייחסות בולטת לשאלת הכמות ניתן להדגים 
באמצעות הגישה של יעקב כ”ץ,10 מגדולי חוקרי 
הזרמים ביהדות בעת החדשה, שהבחין בין ‘חינוך 
מסורתי’ ל’חינוך מודרני’. בחינוך המודרני, “מצד 
להבנת  החניכים  את  להכשיר  שאיפה  יש  אחד 
ההווה ולהכינם לקראת העתיד, אך יש גם עניינים 
על  חינוכית,  מערכת  בכל  אותם,  שמשעינים 

יסודות מסורתיים”.11 החינוך המסורתי, לעומת זאת, “יש לו, בעצם, רק תפקיד אחד: להעביר את 
הערכים המסורתיים מדור לדור”. כלומר שמבחינה מסוימת, שאלת החינוך בעידן של התנגשות 

דיואי היה כמובן ער לכך, ולכן בחר לפתוח את ספרו בביטוי “התחדשות החיים על ידי מסירה”, שמבטא את המתח שבין   9
פעולת ה’מסירה’ מכאן, לבין פעולת ה’התחדשות’ מכאן, שמרכיבות יחד את זהות הקהילה.

יעקב כץ, “חברה מסורתית וחברה מודרנית”, מגמות 4 )1960(, עמ’ 304–311.  10
דוגמה של כ”ץ לעירוב שבין העבר לעתיד בחינוך המודרני: “בהיסטוריה לאומית – העבר קובע; היפוכו של דבר במדעי   11
הטבע – אין מלמדים כמעט את ההיסטוריה של מדעי הטבע, אלא משתדלים ללמד את הישגי המדע האחרונים, במידה 

שהם ניתנים להימסר בידי הדור הצעיר” )שם, עמ’ 305(.

על פי הדגם הבינארי, החינוך 
היהודי נתפס בעיקר במונחים 

של ’מסירה‘ של רעיונות קיימים, 
מהדור הבוגר לדור הצעיר. אך 
הגישה הפרשנית מזהה במפגש 

של הלומדים עם המסורת 
אירוע דיאלוגי שמחולל שינוי הן 
בלומדים והן במסורת, שמקבלת 

בהכרח פירוש מחודש בקרב 
הלומדים.
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בין מסורת ומודרנה, היא שאלה כמותית: או איזה אחוז מתוך תכנית הלימודים מוקדשת להוראה 
של תכנים מסורתיים, וכמה מתוכה מתמקדת בתכנים מודרניים? שאלת המהות, לעומת זאת, 
בולטת במיוחד בפרויקט שניהל שלמה פוקס, מגדולי ההוגים של החינוך היהודי במאה ה־20, 
שכותרתו “Visions of Jewish Education”,12 אשר במסגרתו פנה להוגים יהודים בולטים, כדי 
שאלה ינסחו חזון לחינוך יהודי מיטבי בעת הזאת. במאמרים שכתבו, התייחסו ההוגים בעיקר 
‘להיות יהודי’ או ‘להשתייך לעם היהודי’? ומהן הידיעות  לשאלת המהות – מה המשמעות של 
והתכנים מתוך מכלול המסורת היהודית שצריך ללמד, בכדי להבטיח את המשך קיומו של העם 

היהודי בדורות הבאים. להלן שלושה מן החזונות שפרסם פוקס:
יצחק טברסקי,13 היסטוריון שהתמחה במחשבת הרמב”ם, האמין שחינוך יהודי מיטבי צריך 
לבין הרהור מעמיק בעקרונות שבבסיסן, משום שתפס את  בין הרגל בעשיית המצוות  לשלב 
היהדות בעיקר כחוויה מעשית המגלמת רעיונות פילוסופיים. חוקר הספרות והפילוסופיה מנחם 
ברינקר, לעומתו, תיאר את מטרות החינוך היהודי בעיקר במונחים חילוניים ותרבותיים. עבורו, 
הוגים  אותם  היו  וגיבורי התרבות שלו  הוא העיקר,  היהודי  ללאום  טיפוח תחושה של שייכות 
יהודיים בעת החדשה – בעיקר במזרח אירופה – שהגדירו מחדש את יהדותם במונחים לאומיים 
וחילוניים, ובראשם: אחד העם, פרץ סמולנסקין, ברדיצ’בסקי וברנר. בהלימה לכך, החזון שלו 
לביקורת  וכלים  ישראל  עם  ההיסטוריה של  העברית,  הקנייה של השפה  כולל  היהודי  לחינוך 
במונחים  היהודי  החינוך  את  גרינברג  משה  המקרא  חוקר  מגדיר  לטברסקי,  בדומה  תרבותית. 
דתיים; אך בדומה לברינקר, היהדות אינה נתפסת אצלו כמערכת אידיאולוגית וריטואלית, אלא 
כמסגרת פרטיקולרית שנותנת מענה לצורך האוניברסלי לטעון את החיים במשמעות. במוקד 
הפרויקט החינוכי שתיאר גרינברג נמצא הקאנון היהודי: מקרא, תלמוד ומדרש; ועיקר העיסוק 

של התלמידים צריך להיות בשאלות קיומיות דרך לימוד של אותם מקורות. 
חברי  של  ביכולת  תלוי  המודרני  בעידן  ושגשגו  ישראל  עם  של  קיומו  ספק שהמשך  אין 
הקולקטיב היהודי להגדיר את יהדותם באופן שישלב בהצלחה בין מודרנה לבין מסורת. הפניית 
עורף למסורת והתעלמות ממנה מחד גיסא פירושה קץ היהדות. מאידך גיסא, אימוץ המסורת 
של  המרכזי  תפקידה  לכן,  ומתקדמת.  מודרנית  יהדות  של  האפשרות  את  תמנע  שהיא  כמות 
מערכת החינוך היהודית הוא למצוא את השילוב הראוי שבין מסורת ומודרנה. כפי שראינו, עד 
כה נשען השילוב הזה בעיקר על שאלות הכמות והמהות – כמה מסורת צריך ללמוד? ומה מתוך 

המסורת מתאים ללימוד בעת הזו?

 Seymour Fox, Israel Scheffler and Daniel Marom, Visions of Jewish Education, Cambridge: Cambridge  12
.University Press, 2003

פוקס סיכם את עיקרי החזונות של כל ההוגים בתחילת ספרו )ראו הערה קודמת( עמ’ 5–12.   13
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מהדגם הבינארי לגישה הפרשנית
אבי שגיא, חוקר תרבות יהודית בן־ימינו, הצביע על טעות נפוצה באופן שבו נתפסת המסורת; 
‘הדגם הבינארי’,  גם לציבור הרחב.  ולדתיים כאחד, לחוקרים כמו  טעות המשותפת לחילוניים 
מודרניּות”.14  או  מסורתיּות  בלבד:  אפשרויות  שתי  “מציב   – שגיא  פי  על  כך   – והשגוי  הנפוץ 
נתונה בידם הבחירה האם לחיות  כי  גם  זו על אודות המסורת, מאמינים  המחזיקים בהשקפה 
כאנשים ‘מסורתיים’ או כאנשים ‘מודרניים’, בין היתר משום שהם תופסים את המסורת כמהות 
מסוימת, בעלת ישות אונטולוגית קבועה. אל מול הדגם הבינארי, שגיא מציע לאמץ את ‘הגישה 
הפרשנית’, המבוססת על הגותו של האנס גאדמר. לפי גישה זו, המסורת כפויה במובן מסוים על 
כל אדם, ולא ניתן לבחור לחיות בלעדיה, כמו שחושבים רבים: “בני אדם, יחידים וחברות, נזקקים 
לה ]למסורת[ כתנאי לעיצוב זהותם. ללא מסורת המספקת את חומרי הזהות הבסיסיים, בני אדם 
אינם יכולים לכונן את זהותם. זהות מבוססת על זיקה בין העבר, המספק את השפה היסודית 
לכינון הזהות, לבין ההווה”.15 באותה העת, אף על פי שהמסורת ממלאת בהכרח תפקיד מרכזי 
בכינון הזהות – בין אם נרצה בכך ובין אם לאו – אין לשכוח כי המסורת היא יצירה אנושית, ולכן 
גם דינמית ומשתנה. משום כך, לכל אדם יש יכולת לעצב את המסורת ברוחו, והוא אף מוכרח 
לעשות כן: “המסורת ]...[ אינה משהו שלתוכה אנו באים, והוא כביכול סגור ומוגמר; אלא אנו 

שותפים בעיצובה ובפיתוחה”.16 
מצד אחד, הגישה הפרשנית של גאדמר מכפיפה את האדם למסורת, ולא מאפשרת לו את 
הבחירה האם לתלות את זהותו בה או להתנער ממנה. המסורת נתונה מראש, והיא כפויה על 
האדם, במובן הזה שהוא נדרש לכונן את זהותו בתחומה. אך מצד שני, אותה הגישה מכפיפה 
במקביל גם את המסורת לאדם, ומעניקה לו את הכלים הפרשניים, את הזכות ואת האחריות, 
אך  המסורת;  ללא  זהות  אין  לאדם  חי.  הוא  שבה  ההווה  ומתוך  שלו  במונחים  אותה  להגדיר 

למסורת אין משמעות ללא האדם שמפרש אותה. 

אבי שגיא, המסע היהודי־ישראלי: שאלות של תרבות ושל זהות, ירושלים: מכון שלום הרטמן, 2006. לדיון נוסף על אודות   14
 Zvi Bekerman and Marc Silverman, ”Israeli Traditionalists היחס המורכב והסימביוטי שבין היחיד לקולקטיב ראו גם

.and Liberals: A Social-Constructivist Perspective", Israel Studies 4.2 )1999(, pp. 90-120
שם, עמ’ 95. ראו למשל את ההסבר מאיר העיניים של אריאל פיקאר, “חינוך יהודי ישראלי”. בין השמשות 1 )2014(, עמ’   15
17. היומרה המודרניסטית של חשיבה־חופשית־מדעות־קדומות היא נאיבית ואינה מתארת נכונה את מה שקורה בתהליך 
ההבנה והחשיבה האנושית, מפני שכל חשיבה מתחילה ממשהו שהיה בעבר, ובמובנים רבים העבר הזה מתנה גם את מה 
שנחשוב בעתיד. הצד השני של התופעה שגאדמר מתאר הוא שאין אנו יכולים להבין את העבר אלא מתוך ההווה, מפני 
שהמרחק ההיסטורי והתרבותי שבין העבר להווה אינו ניתן למחיקה. כשאנו מתארים את העבר אנו במידה רבה יוצרים 
אותו ולא משחזרים אותו. מה שקורה בתודעה האנושית הוא מעין משחק פינג־פונג בין העבר להווה. המחשבה שלנו 
נמצאת בתהליך מתמיד של דו־שיח. אנו לומדים את העבר מנקודת המבט של ההווה, אך מבינים את ההווה רק על בסיס 
העבר. זוהי שיחה מתמדת המתקיימת בתרבות האנושית. גאדמר קרא לתופעה זו ‘מיזוג אופקים’. כדי להבין, אומר גאדמר, 
 Gadamer Hans-Georg, Truth and Method, Trans. Joel Weinsheimer יש למזג את אופקי העבר וההווה. וראו גם

.and Donald Marshall, 2nd Revised Edition, London, New York: Continuum, 2004, p. 301
שגיא, המסע היהודי־ישראלי, עמ’ 104.   16
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של  הזהות  רבה,  במידה  כי  ההנחה  מובלעת  בספרו  שגיא  שפורש  התיאוריה  בבסיס 
שבשייכות  והסינכרוניים  הדיאכרוניים  ההיבטים  שבין  המפגש  מתוך  נגזרת  האינדיבידואל 

לקולקטיב: 

בסיסיים:  הקשרים  שני  ידי  על  תרבותית  כמציאות  מעוצבת  האנושית  המציאות 
דיאכרוני וסינכרוני. מבחינה דיאכרונית, בני אדם מעוצבים על ידי תרבות ומסורת 
באופן  בחייהם  הם מפרשים  ושאותה  מצויים,  הם  ושבתוכה  נולדים  הם  שלתוכה 
מתמיד. לאמור: האדם אינו יש המצוי מחוץ למסורת ומכונן עמה זיקה באופן וולונטרי, 
בני  סינכרונית,  בזיקה למסורת. מבחינה  ‘מסורתי’, שקיומו מעוצב  יצור  אלא הוא 
אדם בונים את זהותם דרך הזיקות השונות שלהם עם יחידים ועם קבוצות הנמצאים 
איתם במגע ישיר או עקיף. חלק מזיקות אלה נוצרות באופן מכוון, וחלק אחר הן 

נתון שבתוכו הם מוצאים את עצמם.17

קהילות בונות ידע 
כאמור, מרבית הוגי וחוקרי החינוך היהודי בעת החדשה עסקו בשאלת הכמות ובשאלת המהות. 
ואיזה  ‘מסורתיים’  תכנים  של  להיות  צריך  הלימודים  בתכנית  הנלמדים  מהנושאים  אחוז  איזה 
מהי  המסורת,  להוראת  ומשאבים  זמן  להקדיש  הבחירה  ובהינתן  ‘מודרניים’?  תכנים  של  אחוז 
בדיוק אותה מסורת יהודית שראויה להילמד: קיום המצוות וחשיפת העקרונות שבבסיסן אליבא 
דטברסקי? תרבות יהודית חילונית נוסח ברינקר? או מקרא, תלמוד ומדרש כבסיס להתמודדות 
עם שאלות קיומיות, כפי שהציע גרינברג? כפי שראינו, הוצע מגוון של תשובות שונות לשאלות 
הללו בהתאם לאופנים השונים שבהם נתפסה המסורת היהודית, ובהלימה לרעיון היסודי שכל 
קהילה היא מדומיינת ושעתיד החברה תלוי בעיקר ביכולתה למסור את עיקריה הלאה לדורות 
הבאים. אך חרף ההבדלים בין הוגי החינוך היהודי, ניתן לומר שלמרביתם משותפת התפיסה כי 
המסורת היהודית היא דבר מסוים; כלומר שהם מאמצים במידה כזו או אחרת את הדגם הבינארי 
ששגיא התנגד לו. באופן שהוא אולי בלתי־מודע, נמנעו עד כה חוקרים אלה מלבנות תכניות 
לימודים שמתחשבות ביחס המורכב שבין הפרט לקולקטיב ובזיקה המחויבת ביניהם, כפי ששגיא 
מדגיש בספרו. בין היתר, באה התעלמות זאת לידי ביטוי בכך שככלל, תכניות הלימודים בחינוך 
היהודי אינן מכירות באפשרות לשנות את המסורת ולעצבה מחדש, ומטרתן העיקרית היא לחולל 

שינוי מסוים בזהותו של התלמיד, ולהעצים את תחושת השייכות שלו לקולקטיב היהודי. 
פרשנית  לגישה  מייחס  שהוא  והעדיפות  הבינארי,  הדגם  על  שגיא  של  הביקורת  לנוכח 
שמצליחה לגשר באופן אורגני יותר בין העבר להווה, ובין מסורת קיימת לאינדיבידואל בימינו, מן 
הראוי לבחון מחדש את מקומה של המסורת בחינוך היהודי. אימוץ הגישה הפרשנית כקו מנחה 
לעיצוב סביבת למידה עשוי להוביל לשינוי פרדיגמטי באופן שבו אנו חושבים על הוראת המסורת, 

שם, עמ’ 186.   17
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באמצעות קטגוריה חדשה של שאלות, שתצטרף לשאלות הכמות והמהות. כפי שראינו, על פי 
הדגם הבינארי, החינוך היהודי נתפס בעיקר במונחים של ‘מסירה’ של רעיונות קיימים, מהדור 
הבוגר לדור הצעיר. אך הגישה הפרשנית מזהה במפגש של הלומדים עם המסורת אירוע דיאלוגי 

שמחולל שינוי הן בלומדים והן במסורת, 
בקרב  מחודש  פירוש  בהכרח  שמקבלת 
הלומדים. מרגע שנכיר בלמידה כפעילות 
פרשנית מורכבת שעשויה להותיר רושם 
לא רק על הלומדים אלא גם על המסורת 
נוספת  שאלה  ומתפרשת,  שנלמדת 

שצריכה להישאל היא שאלת ה’איך?’. 
החינוך  תחום  שבין  הקורלציה 
בהרחבה  נידונה  ההרמנויטיקה  לתחום 
על ידי הוגים שונים,18 ואף זכתה לניתוח 

מקיף בהקשר של החינוך היהודי.19 אך מעבר לכל מה שכבר נכתב, נדמה שמודל ה’קהילה בונה 
ידע’ )Knowledge Building Community; או בקיצור: KBC(, שפותח על ידי מדעני הלמידה 
ברייטר וסקרדמיליה לאורך שני העשורים האחרונים, מתאים במיוחד להוראת המסורת על פי 
הגישה הפרשנית, בגלל היחס יוצא הדופן שלו לידע שעומד במוקד הלמידה, לתפקיד התלמידים 

בתהליך הלמידה ולאופן שבו הם מגדירים את פעולת הלמידה.20
ידע’. דקדוק  בונה  ‘קהילה   – וסקרדמיליה  ברייטר  ראוי להתעכב על שם המודל שפיתחו 
בבחירת המילים עשוי לשפוך אור על ייחודו בהשוואה ללמידה מסורתית, שרכיב הפרשנות נוכח 
בה פחות. המונח ‘למידה’ מורה בדרך כלל על שינוי מנטלי שמתרחש אצל התלמיד, ובדרך כלל 
מטרת ההוראה/למידה היא לחולל שינוי זהה בכל התלמידים במקביל.21 אך ב־KBC המטרה אינה 
‘למידה’, אלא ‘בנייה’; דהיינו, המטרה היא לשכלל, לשפר ולארגן מחדש את הידע שעליו עובדים, 
ופעילות התלמידים לא נועדה לחולל שינוי מנטלי אצלם, אלא לחולל שינוי ברעיונות הנלמדים 
קופרניקית  מהפכה  בחובו  טומן   KBCה־ מודל  אימוץ  אחרות,  במילים  בשכלולם.22  ולהמשיך 

.Shaun Gallagher, Hermeneutics and Education, New York: State University of New York Press, 1992 ראו  18
ראו יונתן כהן, “אופציות הרמנויטיות בהוראת טקסטים קלאסיים: פרויד, פרום, שטראוס ובובר קוראים את המקרא”, דברי   19
187–199. וראו גם ענבר גלילי־ 1997, עמ’  הקורגרס העולמי למדעי היהדות, ירושלים: האיגוד העולמי למדעי היהדות, 
שכטר, הרמנוטיקה בהוראה: חקר מקרים בהוראת מחשבת ישראל בחינוך הממלכתי )עבודה לשם קבלת תואר דוקטור(, 

האונברסיטה העברית בירושלים, 2009.
 Carl Bereiter and Marlene Scardamalia, ”Knowledge Building and Knowledge Creation: Theory, Pedagogy  20
 and Technology“, Keith Sawyer )ed.(, The Cambridge Handbook of the Learning Sciences, 2nd Edition,

.Cambridge: Cambridge University Press, 2015, pp. 397-417
“התלמיד יכיר... התלמיד יבין... התלמיד ילמד...” הם מינוחים מקובלים לניסוח מטרות של תכניות לימודים. ‘התלמיד’   21

במקרה הזה הוא כל התלמידים, שאמורים לחוות איזשהו שינוי מנטלי – שניתן לצפות מראש – בעקבות הלמידה. 
בוודאי שאין סתירה הכרחית בין השניים, וברייטר וסקרדמיליה מדגישים כי הצבת בניית הידע כמטרה אינה באה על   22
חשבון למידה מסורתית; אדרבה, המחקר שלהם מראה ש’בנייה’ מעצימה ומאיצה ככל הנראה גם תהליכים של ‘למידה’. 

בניגוד לגישה הרואה בידע רעיון 
קבוע ו“קפוא“ )שהוא בהכרח נכון 

או לא־נכון(, נשען מודל ה־KBC  על 
תפיסה פרגמטית של הידע, המחייבת 
תהליך מתמיד של ניסוח מחודש על 
ידי בני האדם ש“עושים בו שימוש“.
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בלמידה  הנלמדים.  והרעיונות  התלמידים  המורה,  שבין  המפגש  את  תופסים  אנו  שבו  באופן 
המסורתית, המורה “מנחיל” את הרעיונות ללומדים, על מנת לעצב את זהותם ותפיסת עולמם. אך 
ב־KBC, התלמידים בונים את הידע על בסיס הרעיונות הקיימים, במטרה לשכלל ולשפר אותם, 
ותפקיד המורה הוא לכוון ולהנחות אותם בתהליך זה, באמצעות הידע הדיסציפלינרי והחינוכי 
שברשותו. כדי שמטרה כזו תהיה אפשרית, נדרש שינוי באופן שבו תופסים התלמידים והמורים 
את מהות הידע הנלמד. בניגוד לגישה הרואה בידע רעיון קבוע ו”קפוא” )שהוא בהכרח נכון או 
לא־נכון(, נשען מודל ה־KBC על תפיסה פרגמטית של הידע, המחייבת תהליך מתמיד של ניסוח 
מחודש על ידי בני האדם ש”עושים בו שימוש”. תהליך זה הוא פרשני במהותו, והוא נועד לגשר 
על הפער שבין הידע לבין הלומדים. לכן, בעוד שבכיתות מסורתיות התלמידים מגלים את הידע, 
בכיתת ה־KBC התלמידים בונים אותו. אם בעבר נתפס השיח האקדמי או הדיון הכיתתי כאמצעי 
סינון לקביעת איזה ידע ראוי לתווית ‘טענות מהימנות’ שצריכות להתקבל בתוך הקאנון )האקדמי 
או הכיתתי(, מודל ה־KBC רואה בלימוד הכיתתי תהליך של שיפור הידע, ולא רק בדיקה שלו. 
מרגע שהתלמידים שותפים בבניית הידע באמצעות השיח שמתקיים ביניהם, הדיון ביניהם הופך 
מהתנצחות וויכוח לפורום שבו הם עובדים יחד למען מטרה משותפת; או במילים אחרות הם 

הופכים מקבוצה של בודדים לקהילה. 
בניית  תהליך  לניהול  המרכזי  הכלי 
 Knowledge( הידע’  ‘פורום  מכונה  הידע 
מקוונת  מושגים  מפת  מעין   ,)Forum
רמה  שמאפשר  אפיסטמי  סוכן  המהווה 
גבוהה של שליטה ברכיבי הידע – מטרות, 
אסטרטגיות, משאבים והערכה של תוצאות 
הלמידה בכל נקודת זמן. במהלך הלמידה, התלמידים מזינים את תהליכי החשיבה שלהם לתוך 
פורום הידע ומעדכנים אותו בשאלות, רעיונות, כיווני חשיבה מבטיחים, סתירות־לכאורה ועוד. 
כתוצאה מכך, פורום הידע מציג בזמן אמת, ובכל זמן נתון, את מצב הידע הכיתתי, ומאפשר 
ללומדים לזהות דפוסים, מגמות וכיווני מחשבה נדרשים לשיפור הידע שנבנה עד כה. נוסף על 
ארגון הידע והשליטה בו, הטכנולוגיה המובנית בתוך פורום הידע מהווה גם פיגומים לבנייתו 
ושכלולו, באמצעות “פתקיות” מסוגים שונים שהתלמידים נדרשים להוסיף בשלבים שונים של 
הבנייה. למורה יש היכולת להגדיר את סוגי הפתקיות, ואחד מתפקידיו העיקריים הוא לזהות בכל 
שלב את הפיגומים הנדרשים לקידום הלמידה כעת, ולשלבם באופן הזה בתוך הפורום. מעבר 
זה, פורום הידע מאפשר גם חשיבה מטה־דיסקורסיבית ומטה־קוגניטיבית של התלמידים  לכל 
על אודות תהליכי החשיבה והבנייה שמתחוללים בכיתתם, בדרכים שונות. ראשית, ניתן להביט 
על כל הידע שהצטבר לאורך תקופה מסוימת, ולקבל מעין ‘מבט על’ )overview( של התהליך 
שהתרחש. שנית, התלמידים והמורה – ביחד ולחוד – יכולים לגרור את הפתקיות בתוך פורום 
הידע ולארגנו מחדש כך שיציגו מבטי־על שונים על כיווני החשיבה והבנייה שהוצגו. בנוסף, פורום 

בעוד שבכיתות מסורתיות 
התלמידים מגלים את הידע, בכיתת 

ה־KBC התלמידים בונים אותו.
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הידע מאפשר למורה ולתלמידים לייצר ‘נקודות מבט’ )views( שונות על הידע שהצטבר, בהתאם 
לקטגוריות שונות שייקבעו )למשל: שאלות, תיאוריות, סתירות, רעיונות מבטיחים וכדומה(.23 

במובנים רבים, תתנהל כיתה שתאמץ 
של  ידע’  בונה  ה’קהילה  עקרונות  את 
ברייטר וסקרדמיליה באופן שמזכיר כיתה 
מסורתית. בדומה למה שמקובל בדרך כלל, 
למידה  בקהילת  הזמן  של  הגדול  הנתח 
ודיון.  כתיבה  לקריאה,  יוקדש  זה  מסוג 
מדי פעם, יוכלו התלמידים ב־KBC לצאת 
או  הלמידה,  חוויית  את  שיעשיר  לסיור 
להאזין להרצאה מעניינת הנוגעת לרעיונות 
ינתבו התלמידים  בכל שלב  אך  הנלמדים. 
את הידיעות, השאלות והרעיונות החדשים 

שיצטברו לתוך פורום הידע הכיתתי. בניית הידע באופן הזה אמנם אינה דורשת זמן רב, אך היא 
בעלת חשיבות מכרעת, משום שפורום הידע מהווה בעת ובעונה אחת את נקודת המוצא, וגם את 
היעד הסופי, של תהליכי הלמידה שיתרחשו: נקודת המוצא – משום שכל מקור שיילמד, כל דיון 
שייערך וכל סרט שיוקרן, יהיה רלוונטי לכיתה רק במידה שהוא מקדם את הידע שכבר נבנה עד 
כה; והיעד הסופי – משום שבסוף כל פעילות לימודית, יחזרו התלמידים לתוך הפורום ויערכו בו 

את השינויים הנדרשים בעקבות מה שנלמד, ובכך יוסיפו לו עוד נדבך.
ניתן להדגים את השינוי המוצע באמצעות ‘ערכים במועדם’; אחד מספרי הלימוד הנלמדים 
ביותר בשיעורי תרבות ישראל בחינוך הממלכתי. הנחת היסוד הבסיסית של הספר היא שלוח 
השנה היהודי נותן ביטוי לרעיונות ולערכים, ושלאורך ההיסטוריה חלו תמורות באופן שבו נתפסו 
ימי הציון המרכיבים את לוח השנה העברי, בהתאם לנסיבות. המקרא, חז”ל, חכמי ימי הביניים 
והעת החדשה והוגי הציונות העניקו לחגים פירושים משלהם, כך שיביאו לידי ביטוי את השקפת 
וגם  החגים,  סביב  שהצטבר  התרבותי  לעושר  נחשפים  התלמידים  הלימוד,  במסגרת  עולמם.24 
לרעיון היסודי שהתרבות היא יצירה אנושית דינמית ומשתנה. בתוך כך, ניתנת להם ההזדמנות 
להעניק ללוח השנה פירוש מחודש משלהם, שתואם את השקפת עולמם ונותן מענה לצרכים 
קיומיים וזהותיים אישיים. אין ספק כי תכנית לימודים זו נשענת על הנחות יסוד פרשניות מהסוג 

 .KBCשתיאר אבי שגיא במחקרו, ומהסוג שהנחו את ברייטר וסקרדמיליה בפיתוח מודל ה־

M. Scardemelia, ”CSILE/ ראו   ,KBCב־ ממלא  שהוא  ולתפקיד   ,)Knowledge Forum( הידע  פורום  אודות  על  נוסף  למידע   23
Knowledge Forum“, In: Education and Technology: an Encyclopedia, Santa Barbara: ABC-CLIO, 2004, pp. 183-192

דוגמה טובה לעניין זה היא ט”ו בשבט. מועד זה אינו מופיע במקרא, ואצל חז”ל משמעותו בעיקר ביורוקרטית, כתאריך שבו   24
מתחילה ומסתיימת שנת המס. בימי הביניים, החלו לייחס לט”ו בשבט גם משמעויות מיסטיות ודתיות, והתפתחו ריטואלים 
ומנהגים שונים. במאות האחרונות, נוצר שיח שקושר בין ט”ו בשבט לבין היחס שבין האדם לסביבתו, וגם בנושא זה עצמו 

קיים מתח בין ערכים מתחרים; ובראש ובראשונה המתח שבין פיתוח הסביבה לשימורה.

מרגע שהתלמידים שותפים בבניית 
הידע באמצעות השיח שמתקיים 

ביניהם, הדיון ביניהם הופך 
מהתנצחות וויכוח לפורום שבו הם 
עובדים יחד למען מטרה משותפת; 

או במילים אחרות הם הופכים 
מקבוצה של בודדים לקהילה.
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ברעיונות  ודיון  מקורות  קריאת  על  הוא  העיקרי  הדגש  כאשר  מסורתית,  למידה  בסביבת 
ובערכים,  ברעיונות  במושגים,  התמורות  את  לתלמידים  להמחיש  קושי  יש  שבהם,  המרכזיים 
כתהליך רעיוני־היסטורי. ספר הלימוד מספק שלל הסברים, ולעתים אף צובע מקורות מתקופות 
שונות בצבעים שונים. אך ישנם תלמידים שמתקשים להבין את עקרונות היסוד הללו, לא כל שכן 
להרגיש שביכולתם לקחת חלק במסורת הפרשנית, לתרגם מחדש את המושגים ולהעניק ללוח 
ותפיסת עולמם. במובנים רבים, הצגת המקורות  השנה משמעויות חדשות, בהתאם לצרכיהם 
בתוך ספר מודפס, ערוך וחתום, מקשה עוד יותר על ההצגה של המסורת כתהליך פרשני דינמי. 
אימוץ הגישה הפרשנית העומדת בבסיס המודל של ברייטר וסקרדמיליה, שלפיו המטען הרעיוני 
הקיים )במקרה זה: לוח השנה והמסורות השונות שהצטברו סביבו לאורך אלפי שנות תרבות( 
הוא רק נקודת המוצא – הרעיונות שהכיתה תידרש לשכלל ולשפר – והוא יכול לתרום תרומה 
משמעותית להשגת מטרות אלה. גם שימוש בפורום הידע עשוי להועיל בלימוד, משום שהוא 
)לפי  שונים  ממבטי־על  בהן  ולעיין  הקיימות,  המסורות  כלל  את  למפות  לתלמידים  מאפשר 
תקופות, לפי גישות וכדומה(, להעלות שאלות ורעיונות חדשים, לזהות כיווני חשיבה מבטיחים 
ולפעול יחד כדי להעניק ללוח השנה משמעות שתהיה רלוונטית עבורם. בכך יוכלו התלמידים 
בעצמם להזדהות עם גיבורי התרבות שדבריהם מובאים בספר הלימוד, בתור מי שיישאו בעתיד 

את האחריות לניסוח מחודש של המסורת. 

סיכום
בדצמבר 2013 פרסם “מוסף הארץ” מאמר שתקף בחריפות את מערכת החינוך, תחת הכותרת 
הזועמים  מהמרואיינים  חלק  טענו  היתר  בין  בתשובה”.  הממלכתיים  הספר  בתי  חוזרים  “איך 
שישנה עלייה מתמדת בכמות השעות המוקדשות ללימודי היהדות, ושהתכנים הנלמדים משקפים 
תפיסה אורתודוקסית שאינה תואמת את ערכי החינוך הממלכתי. מבלי להטיל ספק בחשיבותן 
של שאלות ה’כמה?’ וה’מה?’ בנוגע ללימודי המסורת בתכנית הלימודים, נדמה לי שבמאמר זה 
הוכח כי יש ערך רב גם לשאלת ה’איך?’. ערעור על הדגם הבינארי המבחין באופן מוחלט בין 
‘מסורת’ ל’מודרנה’, ובין זהות היחיד לזהות הקולקטיב; ואימוץ הגישה הפרשנית, מחייב אותנו 

להקדיש מחשבה לאופן שבו לומדים את המסורת בבתי הספר הממלכתיים. 
ישנה הלימה בין מודל ה־KBC לבין הגישה הפרשנית שמציע אבי שגיא, באופן שבו רואים 
שניהם את התלמיד )או אצל שגיא: האינדיבידואל(, הידע )המסורת(, ַהְּבִנָּיה )הפרשנות( והקשר 
ישראל,  מחשבת  ישראל,  תרבות  בשיעורי   KBCה־ מודל  אימוץ  ביניהם.  והדו־סתרי  המורכב 
תורה שבעל פה, היסטוריה של עם ישראל וכדומה, יכול לנפץ את המיתוס שהמסורת הוא דבר 
שנמסר כמות שהוא מדור לדור; וזאת מבלי לרופף את הקשר שבין התלמיד לזהותו הקולקטיבית, 
רעיונות  עם  המזדהה  מדומיינת  לקהילה  תודעתית  שייכות  על  ובראשונה  בראש  שמבוססת 
מבטיחים  רעיונות  בה  לזהות  המסורת,  את  לשכלל  התלמידים  של  היכולת  אדרבה,  מסוימים. 

ולארגנה מחדש תהפוך אותה לרלוונטית מתמיד.


