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מימדים של משמעות 
בהוראת תרבות ישראל

אילון אידלשטיין

“תרבות ישראל” הנה תחום הוראה מתפתח במערכת החינוך הממלכתית. לראשונה בתולדות 
המדינה, הוגדר תחום זה כחלק מלימודי החובה של התלמיד הישראלי, ואף הוקצו לכך משאבים 
לא מעטים. ניתן לראות במהלך ביצועי זה את הבשלתן של המלצות ועדת שנהר משנת 1994, 
שניסחה את הצורך בהנחלתה של תרבות ישראל לכלל תלמידי החינוך הממלכתי ושרטטה את 

המטרות וקווי המתאר העיקריים.1
עם זאת, עדיין רבה העמימות ביחס למטרותיו של מקצוע לימוד זה, והוא זוכה לפרשנויות 
רבות ושונות. דוגמאות לשאלות שנותרו פתוחות הן: ראשית, לגבי היקף הידע הנדרש, האם 
מספיק “מפגש” ראשוני כללי עם מקורות יהודיים או שנדרשת תמונת ידע מקפת ומעמיקה 
יותר? שנית, מהן המטרות האורייניות בתחום זה, האם ישנה כוונה להביא את התלמיד למסוגלות 
עצמית כלשהי בתחום קריאת מקורות יהודיים? שאלות אלה הן קריטיות בשלב התחלתי זה של 
בניית מקצוע לימוד, והן מקרינות הן על תכניות הלימוד והן על אופי הכשרות המורים ובחירת 

ראו “עם ועולם”, תרבות יהודית בעולם משתנה: המלצות הוועדה לבדיקת לימודי היהדות בחינוך הממלכתי, משרד החינוך,   1
ירושלים תשנ”ד. כמו כן ראו באתר משרד החינוך את מסמך הוועדה בראשותו של פרופ’ איש שלום )2010(, המתאר את 

תפיסת תחום המקצוע החדש “תרבות ישראל ומורשתו”.
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המורים המתאימים להוראת המקצוע החדש.2 נראה שביחס לשאלות הללו התחום נמצא עדיין 
בשלב כולל של ניסוי ותעייה.

ידע ויכולת אוריינית הנם שתי צלעות חשובות ביותר בהוראת תרבות ישראל, אך אלה אינן 
היחידות; “הצלע השלישית”, החשובה לא פחות בתהליך הלימוד, הנה הבניית המשמעות. זאת 
על מנת לנסות ולהשיג בתהליך זה לא רק שינוי ברמת הידע והמיומנות של התלמיד, כי אם 
גם בדרגת ההזדהות והעושר שבהם הוא תופס ומבין את ביטוייה השונים של תרבותו. מנקודת 
מבטם של מורי תרבות ישראל, השאיפה לחבר וליידד את התלמיד עם מקורות תרבותו, לעודד 
אותו לחשוב על אודותיהם באופן רציני וביקורתי כאחד ולשלב את המושגים, את הערכים ואת 
המסרים העולים מהם אל תוך עולמו התרבותי המתפתח, מהווה אולי את מקור החיוניות הגדול 

ביותר בהוראתו של מקצוע זה.
דרך הסתכלות זו, הרואה את שאלת ה”משמעות” כשוות ערך לשאלת הידע האורייני והידע 
הכולל, הנה לטעמי מאפיין מרכזי של המקצוע “תרבות ישראל”.3 מחד גיסא, גישה זו מקשה עד 
מאוד על הגדרתו של המקצוע ועל הבנייתו הסדורה, אך מאידך גיסא, היא מזמנת למורה האיכותי 

רגעים לא מעטים של התרוממות רוח.
ברצוני לתהות מעט על קנקנו של מושג זה — “משמעות”. מה מובנו ביחס להוראת תרבות 

ישראל? מאין “נולדת” לה המשמעות בתחום הוראה זה?
אחת השאלות השגורות בפינו כיום, והמסייעות לנו לבחינתם של תהליכי הוראה, היא: האם 
השיעור “משמעותי”? מנקודת מבטו של תלמיד, ההערכה נעשית על פי רוב באמצעות הקטגוריה 
"מעניין", במנוגד ל"משעמם". הקטגורי שבין “משעמם” ל”מעניין”. נדמה שהמילה “משמעותי”, 
שניגודה השפתי הוא בפשטות “לא משמעותי”, יוצרת קטגוריה אחרת, המכילה משהו מעבר 

לניגוד בסיסי זה. 
למה אנו מתכוונים כשאנו משתמשים בשם התואר “משמעותי”? מהו המובן העודף שיש לתואר 
זה על פני שמות תואר כגון “חשוב”, “ניכר”, “משפיע” או “בעל ערך”? נראה שביטוי שגור זה מכוון 
אל שדה סמנטי מעט שונה מן האחרונים, באשר הוא מתייחס גם לנימים אישיים, רגשיים ואולי 
אפילו אינטימיים של הדובר.4 “הדבר הזה משמעותי בעיניי”, משמעו לא פעם — הדבר נוגע בנימי 
נפשי, ובשפה המדוברת נוכל לשמוע היגדים כגון: “זה מדבר אליי” או “זה מתחבר אליי” וכד’. לכן 

לגישות שונות בהוראת התחום ראו אשר שקדי, מיהו היהודי המחונך?: כיוונים בפילוסופיה של החינוך היהודי, עיונים   2
בחינוך היהודי, כרך י )תשס”ה(, עמ’ נז–עז; ע’ גלילי־שכטר, “התלמיד, הטקסט ומי שביניהם: על הוראה דיאלוגית של 
מחשבת ישראל”, עיונים בחינוך היהודי, כרך 11, ירושלים: מאגנס, 2006, עמ’ 303–334. אני עצמי ניסיתי להגדיר את עקרונות 
היסוד של מקצוע הוראה זה, וראו “מה בין תרבות ישראל למחשבת ישראל?”, החינוך וסביבו, סמינר הקיבוצים, 2011, עמ’ 

.308–299
יש לשאול אם גישה זו מתקיימת גם בהוראת התנ”ך, שכן מקצוע זה נתון מעצם מהותו למשימה האוריינית החשובה , קרי   3
להכרה ויכולת קריאה של הקורפוס הקנוני שלנו בן כ”ד הספרים. לכן אין פלא שהשיח על קשיים בהוראת התנ”ך בימינו 
נוטה להתמקד בקושי השפתי. ראו למשל גיתית הולצמן וגלעד צוקרמן, “ֵרעד אל העם: על המהפך הנדרש בהוראת תנ”ך 

בישראל”, גילוי דעת, 1 )תשע”ב(, סמינר הקיבוצים והוצאת הקיבוץ המאוחד, עמ’ 30-13.
נימים כאלה לא ניתן למצוא בערך המילוני של המילה: “משמעותי — שיש בו משמעות, בעל הוראה מסוימת” )מילון אבן   4

.”significant — Having a particular meaning“ )Oxford( :וכן לא בשפה האנגלית ,)שושן
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כשאנו שואלים: “מהו שיעור משמעותי?” עלינו לתת את הדעת על כך שלא פעם מדובר בתחושה 
אינטואיטיבית, לעתים חמקמקה וחד־פעמית, ולא בהכרח בקביעה פוזיטיבית ברורה ביחס לתכנים 

הנלמדים או טענה כלשהי על חשיבות הנושא בהקשר כולל, חברתי, תרבותי, רעיוני או אחר.
ואולם, מעבר לבירור הלשוני הנ”ל, תחום תרבות ישראל מכוון לעיסוק בהיבטים רעיוניים של 
תפיסת החיים והתרבות ובשאלות של זהות אישית וזהות קולקטיבית. אחת ממטרותיו החשובות של 
מקצוע לימוד זה היא הבניה של תפיסה ערכית אישית, חברתית ותרבותית לאור מקורות היהדות. 
לכן בהחלט רצוי ששיעור תרבות ישראל יהיה “בעל משמעות” גם מבחינה זו, קרי יסייע לתלמיד 
להבנות את עולמו הערכי בהקשרו של ידע תרבותי נרחב. מכאן שיש לעצב את תכני הלימוד ואת 
דרכי הלימוד כך שיתקיים קשר בין תחושת המשמעות הרגשית אינטואיטיבית )המבוטאת בתואר 

“משמעותי”( לבין חוויית המשמעות מבחינת התוכן האינטלקטואלי, הערכי והמעשי. 
להלן אנסה לפרוס מימדים שונים שבהם מתאפשר קשר כזה בהוראת תרבות ישראל. טיפוחו 

של קשר זה הוא, לעניות דעתי, אחת ממטרות העל של מקצוע הוראה ייחודי זה.
לצורך כך, בחרתי לחלק את שדה התוכן של מקצוע תרבות ישראל לשישה מימדים שונים, 
ובהם נתתי סימנים: “גובה”, “עתיקות”, “רוחב”, “עומק”, “הדדיות”, “רציפות”. את ששת המימדים 
חילקתי לזוגות בני השוואה, לשם אילוסטרציה בלבד. התיאור המוצע להלן מאפיין את מושג 
המשמעות בהקשרו של כל מימד בנפרד, תוך הצבעה על קשיים אופייניים והצעת גישה מתודית 

כללית. 

1. אנקת גבהים ונאות קדומים
שני מימדים יסודיים מכשירים את מעשה ההוראה בתרבות ישראל להיות בעל פוטנציאל של 
השראה ומעוף, אלה הם ה”גובה” הרעיוני מכאן, וה”עתיקות” של הטקסטים הקנוניים הקדומים 
מכאן. הראשון שואף לגעת בשמי עולם האידאות, השני חותר לצלול אל מסתוריותם של פסוקים 

עתיקים החקוקים על לוחות המסירה התרבותית. 
המימד הראשון עניינו ָּבערך, בשאיפה הנעלה, בקדושה או באידאה. שיעור תרבות ישראל 
עוסק לא פעם בבירורו של ערך כלשהו המייצג רף גבוה של חשיבה, הוויה או התנהגות, שאותו 
צריך לעמת ולבחון אל מול המציאות. באמצעות המקורות הנלמדים, המורה מנכיח בתודעת 
התלמידים את חיוניותו של רעיון המרומם את המחשבה אל מעל למוכר כשגרתי, הכרחי או מובן 

מאליו במציאות האישית והחברתית.5
כיוון שקל מאוד לסלף ולעקר כל רעיון גבוה באמצעות אמירות פומפוזיות והצהרות סרק 
)דבר שלצערנו מתרחש לא מעט בין כותלי בית הספר(, הרי שתהליך הלימוד צריך להיות ממוקד 
בבירור הערך הנעלה כאופציה שניתן לממשה הלכה למעשה בחיים הריאליים. שתי שאלות 
נמצאות כל העת ברקע הבירור הרעיוני: באיזו מידה יש עוד טעם, על רקע המציאות המתחדשת, 

על כך ראו בהרחבה במאמרי: “בירור מושגי ערך כתהליך בהוראת מחשבת ישראל”, החינוך וסביבו, סמינר הקיבוצים 2010,   5
עמ’ 219–226.
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להתייחס ברצינות לאותו הערך? ואם כן: כיצד יכול הערך הנדון להציע לנו משקפיים להבנה 
חדשה של המציאות סביב ושל עצמנו? מורים מעידים לעתים על רגעים כאלה, שאמנם הנם רגעים 
בודדים, שבהם מתרחש משהו המנכיח לפתע באופן מוחשי את הערך הנלמד, מתוך מפגש פתאומי 
ומפתיע עם ֶהְקשר כלשהו העולה מן המציאות החיה. רגעים כאלה זורעים תחושת משמעות על 

כלל תהליך הלימוד.
המימד השני נוגע בפוטנציאל הנובע מעצם מקוריותם ומסתוריותם של המקורות הקדומים. 
מורה מפגיש תלמיד עכשווי עם מקור עתיק, עם אוצר בלום, ומנסה להסבירו, לפרשו, לבארו, 
להמחישו, להוכיח את חיוניותו הלשונית והתוכנית ולנסות לשכנע את התלמיד, בדרכים שונות 
ומשונות, שלא סר טעמן של המילים העתיקות גם על רקע המציאות החדשה והשונה המוכרת לנו. 
צריכה להתרחש כאן מעין קפיצה נסית בזמן, מן התלמיד אל המקור הקדמוני ובחזרה. התהליך 
המבוקש כאן דורש הארת פנים, הנגשה ויידוד. עם הפיכת הטקסט לנגיש ובלתי מאיים מתגלה 
בפני התלמיד היכולת לחוש את עוצמתו הלשונית והתוכנית של המקור הקדמוני ככוח המשוחח 
שיחה חיונית עם החיים כאן ועכשיו. בפני המורה עומדת הסכנה של רידוד הטקסט ובנליזציה 
שלו עד ריקונו מכל נפח פנימי וביטוי ייחודי. קל מאוד להתפתות בימינו לתרגם את המקור לשפת 
היומיום, באופן שיוצר לכאורה הנגשה מקסימלית למובנו של הכתוב, אך למעשה מצביע על 
ויתור מראש על כל מפגש של התלמיד העכשווי עם הטקסט הקדמון גופו. על המורה לשקוד, תוך 
כדי התהליך הפרשני בכיתה, על שימור היסוד המקורי והמסתורי, המהווה מקור לחיוניותו של 
הטקסט. לשם כך עליו לפעול לפי העיקרון: “שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני”, כלומר לאחוז 
בעת ובעונה אחת בשני קצוות, בקצה אחד — המקור הוא אוצר חידתי בלום שלעולם לא נוכל 
לפצח עד תומו, ובקצה השני — הטקסט אומר לנו דברים ברורים בשפתנו העכשווית המתאימים 
לחלוטין למציאות חיינו. הרצוא ושוב בין שני הקצוות הסותרים הללו במהלך הדיון בכיתה, אם 

הוא מופנם אצל התלמידים, עשוי להוות חוויה מעדנת ומרוממת ואולי אף משמעותית.
דמיון מובהק עומד בין שני התהליכים שהזכרנו כאן. בשניהם חותר המורה להחייאה. הן 
הערך הנעלה והן הפסוק הקדמון יכולים להיתפס רק כאוצר בלום, כתיבת קסם, כשלט לקישוט 
ולהצטעצעות. תפקיד המורה לתרבות ישראל בשני המקרים הוא הורדת השמימי או הגנוז אל תוך 
הקשרי החיים הקונקרטיים. זו פעולה של החייאה, של יציאה מפורמלין תרבותי־לשוני שעלול 
לא פעם לחפות גם על פורמלין מחשבתי ורגשי. הערך הנעלה והפסוק הקדמון מתמלאים חיים 
ומתחילים להשפיע את השפעתם. אולם, לשם כך, על המורה להקפיד שלא לאבד בדרך את גובהו 

של הערך ואת מקוריותו של המקור.
זהו גם תהליך של ניכוס. התלמיד יכול להרגיש שהערכים הם גם שלו, שהמקורות הם גם 
שלו, כיוון שמותר לו לבחון אותם בכליו שלו ולראות את השתקפויותיהם בפינות המיוחדות של 
עולמו. תהליך ההחייאה והניכוס יוצר תחושה של משמעות, התלויה לחלוטין בתהליך האישי 
שעובר התלמיד מול תכני הלימוד ומול המורה. התלמיד מרגיש את עצמו צומח ומתעשר כבן 
תרבות וכאינדיווידואל, ובד בבד חש שהדבר מתרחש בזכות משהו הגדול ממנו, נעלה או קדמון, 

המהווה עבורו מנוף לגדילה אישית.
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2. קפיצה לרוחב וצלילה לעומק
שני המימדים הבאים שאדון בהם, המימד של התפיסה החברתית והמימד של התפיסה העצמית, 
משמשים מצע להבנתם של תכני הוראה בזיקה לתפיסת עולמו של התלמיד. הנחת היסוד היא 
שכל יחיד, קל וחומר בגילאי ההתבגרות, נתון בתווך בין היותו פרט של החברה הסובבת לבין היותו 
יצור אינדיווידואלי החי כביכול לעצמו. מתח זה הוא קריטי בתהליך עיצובו העצמי של היחיד כבן 
תרבות. היחיד מתבונן לא פעם בדברים דרך משקפיה של החברה הסובבת אותו ומתווך אותם 
לעצמו על פי ערכיה של החברה, כפי שהוא תופס אותם. ערכים חברתיים אלה, אף שלא תמיד 
ניתן להגדירם באופן ברור, נוצקים לא פעם לכדי תבניות נוקשות כ”סטיגמות” או כ”סטריאוטיפים”. 
תבניות נוקשות אלה מייצרות לא פעם תפיסות אוטומטיות של המציאות החברתית והתרבותית 
הסובבת. הבעיה העיקרית היא שבכך מודגש רק היבט אחד מסוים ונעלמים מן העין רבדים רבים 

ועשירים הפועלים גם הם במציאות.
מטרתו של המורה לתרבות ישראל ביחס למימד החברתי היא לערער קמעה, באמצעות 
המקורות הנלמדים, דפוסי תודעה אוטומטיים ולפתוח את התלמיד לאופני רגישות ולהכרת 
המורכבות והעושר הטמונים במציאות החברתית. ואכן רבים מן המקורות היהודיים תומכים 
במטרה זו. ערכים כגון “צדקה”, “ערבות הדדית”, “כבוד הבריות”, “שנאת חינם” וכד’, יש בהם כדי 
לפתח ולהגמיש את התבניות שדרכן התלמיד מעבד את המציאות החברתית המוכרת לו. דרך 
התבוננות במקרי מבחן, הנלמדים לא פעם באמצעות המקורות, מתגלים מצבים ודפוסי התנהגות 
חברתיים המציבים סימן שאלה לגבי האופן שבו צריך להבין מקרים אלה. הדרישה לנסות להבין 
היטב את מקרה המבחן, על כל מורכבותו, נובעת מן התביעה לעשיית הטוב מתוך גישה של 
אחריות חברתית. התביעה לאחריות אמיתית, המשתקפת מאחורי המקורות הנלמדים, והמאמץ 
החינוכי להבינם ולפרשם, מעודדים את התלמיד להשתחרר מתבניות נוקשות המצויות בו, אשר 
דרכן הוא נוטה בדרך כלל להבין באופן אוטומטי מקרים המזכירים את המקרה הנלמד. לדוגמה, 
שיעור על זיכרון הגירות במצרים כנימוק למצוות אהבת הגר בישראל עשוי להוליד בכיתה תהליך, 
שבו ינסה תלמיד המתגורר בדרום תל אביב להתבונן במציאות חייהם של המהגרים האפריקניים 

החיים בשכנותו, ולהבין את הרקע שממנו הגיעו הללו כחלק מתמונת העולם הסובב אותו.
הקושי האופייני לתהליך זה נוגע לעצם הניסיון לאתגר תפיסות קיימות ומושרשות. מטבע 
הדברים תלמיד עשוי לחוש איום מכל הצעה לבחון מחדש את תפיסותיו שלו. הדחף הטבעי 
יהיה מן הסתם להילחם ולהגן על תפיסותיו הקיימות, זאת אם לא יבחר בעמדה של ניכור ובוז 
גורף כלפי כל השיח הלימודי הכיתתי. כאן תפקידו של המורה אינו דווקא לשכנע את התלמיד, 
כי אם להציע לו, באמצעות המקורות הנלמדים, פרספקטיבה אחרת מתוכה הוא יכול לנסות 
ולנסח מחדש את עמדותיו שלו. ניסוח מחדש, דרך שפת המקורות, יאפשר לתלמיד הזרה כלשהי 
של אותן העמדות שהוא רואה כבר כחלק בלתי נפרד ממנו, וממילא יקנה לו כלים מחשבתיים 
ושפתיים להעמדה מחדש ולהגמשה של עמדותיו, תוך התחשבות בעמדות אחרות שהן חלק מן 
השיח התרבותי. המקורות היהודיים עשויים לשמש כ”הרחקת עדות” המאפשרת דיון מובנה ואף 
פתוח בנושאים שהעלאת הקשרם האקטואלי תעורר בדרך כלל התרגשות יתרה. הנמשל החברתי 



בין השמשות - כרך ב  שער ראשון – המעשה החינוכי — אילון אידלשטייןבין השמשות - כרך ב26

האקטואלי עומד כל הזמן ורוחש ברקע הדיון סביב הטקסט הקדום, ומטעין את תהליך הלימוד 
בתחושת משמעות.

ניתן להתייחס באופן מקביל למימד השני בצמד זה, תפיסת היחיד את עצמו. מושגי־ערך 
מסוימים ממקורות תרבות ישראל )כגון “צלם אלהים”, “יצר הרע”, “בחירה”, “תשובה”( יכולים 
להילמד כמושגים המסייעים לאדם להתבונן על עצמו ועל דפוסי התנהגותו. אם במימד התפיסה 
החברתית ישנו לעתים קושי לגעת באופן ישיר בסוגיות מסוימות, קל וחומר בעיסוק בספירה 
האישית, הדורש מעצם טיבו כנות, תחושת ביטחון ורגישות יתרה. גם כאן המקורות הנלמדים 
משמשים כמדיום או כעין מראה מרחיקה להתבוננות עצמית פנימה. בדרך כלל לא ניתן לדון 
באופן כן, בטוח ופורה במימד האישי־האינטימי במרחב הכיתתי הרגיל. אך לימוד באמצעות קריאת 
מקורות העוסקים בשאלת היחיד מאפשר לא פעם שיח נפשי משמעותי, שאינו מהווה איום או 

חדירה גסה למרחב האינטימי האישי.
לימוד כזה מעורר את התלמיד לקיים, במקביל לשיח הכיתתי או בעקבותיו, מעין שיח פנימי 
בינו לבין עצמו. בשיחה אשר כזו ישנם שלושה שותפים: אני המתבונן בעצמי, מה שאני כבר 
יודע, מדמה, מרגיש או חושב על עצמי, ושלישית — מושג כלשהו שקלטתי מן המרחב התרבותי 
המציע לי פריזמה להתבוננות. מושגים אלה הנלמדים מן המקורות מכוונים לעורר את היחיד 
לשאול שוב ושוב את שאלת אחריותו שלו על עצמו, על דרכו ועל התנהגותו. העיסוק בשאלה זו, 
שבדרך כלל לא ניתן לעסוק בה באופן ישיר וכן מספיק בשיח הכיתתי, מתאפשר על ידי אותה 
“הרחקת עדות” שיוצר העיון המשותף במקורות. המושגים הנלמדים באים כביכול מעולם אחר 
כדי לבחון את עולמי הפנימי שלי כאן ועכשיו. לדוגמה, לימוד הסיפור התלמודי ממסכת תענית 
על אודות בדידותו, ניתוקו וייאושו הקיומי של חוני, עשוי לעורר בכיתה עיון בנושא שכמעט לא 
ניתן לדבר בו באופן ישיר בפורום של קבוצת לימוד, ולהוציא מתוכו פרספקטיבות והיבטים שונים 

למצבים של בדידות, נתק וייאוש.
המשותף לשני המימדים, החברתי והאישי, הנו הזמנת התלמיד, באמצעות הוראת המקורות, 
להקשבה לדברים שמתגלים מתוך שינוי של פרספקטיבה. לימוד המקורות מהווה מעבדה לשינוי 
פרספקטיבה והזדמנות להתבוננות מסוג חדש. לשם כך דרושה למורה אמנות הפיתוי. אמנות 
זו אינה תוספת ללימוד, אלא הנה עצם עצמו של הלימוד, ואולי אף עצם הארוס והמשיכה שבו. 
המורה האיכותי אכן מחזר כל העת, בעדינות, אחרי נפשו של התלמיד. בין אם ייענה ל”משחקי 
החיזור” ובין אם לאו, רצוי שהתלמיד ירגיש שמשהו אחר אמנם קורא אליו, באמצעותם של המורה 

והטקסט, משהו שקשה להגדירו, אבל הוא צופן בו נפלאות; משהו שקשור למילה: “לגדול”.
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3. הדדיות ורציפות
שני המימדים הנוספים, היחסים הבין־אישיים וההמשכיות הבין־דורית, נוגעים בשתי זיקות מרכזיות 
המעצבות את זהותו האישית של התלמיד. מימדים אלה נוגעים בשני צדדים משלימים, מכאן, זיקותיו 

של אדם עם אדם קרוב לו, ומכאן, זיקתו אל המסורת האנושית והתרבותית שבתוכה נוצר. 
נתבונן במימד הראשון בצמד זה, מימד היחסים הבין־אישיים. בדומה למה שנאמר קודם 
לכן בנוגע לעולמו הפנימי של התלמיד, גם בשאלת הקשר האישי הקרוב )חבר, אח, הורה( ישנו 
פער בין הצדדים האישיים ואף האינטימיים לבין פעילות הלימוד המשותף מתוך מקורות במרחב 
הכיתתי. גם כאן דרושה כמובן זהירות רבה והימנעות מפסיעה ברגל גסה במקומות הדורשים 
הגנה וביטחון. אך כפי שגם אנו נוטים לא פעם לראות את עצמנו כחפץ או כלי המופעלים מבחוץ, 
כך גם קיימת בנו לא פעם הנטייה לראות את הזולת הקרוב לנו כדמות קבועה וסטאטית. ראייה 
כזו בולמת לא פעם שינויים מיטיבים בדפוסי היחסים הבין־אישיים. אל בעיה זו מכוונים לא 
מעט מושגי ערך הנלמדים מתוך מקורות תרבות ישראל. דיון במושגים כגון “אהבה”, “תוכחה”, 
“רעות”, כפי שהם נלמדים מתוך קריאת המקורות, יכול להיות מכוון להכרת הרגישות והמורכבות 
הנדרשות לכינון יחסים בריאים ומוסריים עם זולת קרוב. המושגים הללו מציבים אידאל לכינון 
יחסי אנוש תקינים, ובאמצעותו ניתן להזמין את התלמידים לחשיבה עצמית מחודשת על אודות 

היחסים הקרובים שהם מקיימים.
המימד השני בצימוד זה — הזיקה לרצף הבין דורי — נוגע בחוט המסתורי היוצא ממני, עובר 
דרך הוריי, אל סבותיי ומשם צולל אל אבות אבותיי בשרשרת ארוכה ומדומיינת. בחוט זה שזורה גם 
המסורת על כל ביטוייה התרבותיים, הדתיים והחומריים, כאבנים טובות במחרוזת. קסם מסתורי זה 
של העבר מאפשר יצירת דימוי רומנטי שלו, ומעורר געגועים בלתי ניתנים למימוש. לא פעם נעשה 
שימוש בהפעלת רכיב נוסטלגי זה בעת הוראת מקורות יהודיים. אולם צריך לדעתי לזכור כי לא 
פעם קשה למצוא בצלילים הנוסטלגיים הד כן ואמיתי למורכבות שאותה חווים רבים מהתלמידים 
ביחס לשורשיהם, לזהותם ולתרבותם. כדאי להיות רגישים לפער זה ולהישמר מלשדר לתלמידים 
כי המסורת המשפחתית היא דבר שיודע לספר רק סיפור אחד. לא לכל הסיפורים המשפחתיים 
ישנו אותו מסר תרבותי, וייתכן גם סיפור משפחתי שלא ברור כלל מהו המסר התרבותי שניתן 
ללמוד ממנו. הנטייה להאחדה של “השורשים” לכדי סיפור תרבותי אחד — שכרה יוצא בהפסד 

ראיית האופי העשיר והמיוחד של כל סיפור וסיפור.
מושגים כגון “ייחודיות”, “זיכרון”, “זהות” מאפשרים התבוננות בפרטי חיים רבים ושונים 
המרכיבים תמונה עשירה וכוללת. תמונה עשירה זו מקבלת את משמעותה מתוך פרטיה, ואין 
פרטיה מקבלים את משמעותם מתוך השאיפה לסיפור כולל ואחיד. תודעת הרצף הרב דורי שלי 
נעשית משמעותית עבורי לא כאשר היא משתבצת תחת כותרת כללית אחת המחבקת סיפורים 
רבים )כגון “הגעגועים לארץ ישראל”(, אלא כאשר היא “משוחחת” עם תודעות רצף אחרות 

המשיקות לה ומזהה בשיחה זו קווי דמיון ושוני מרתקים. 
המשותף לשני המימדים האחרונים הוא הצורך להתגבר על הדימוי השרירותי או המקובע 
העלול להצטייר בתודעתנו ביחס לקשר אנושי קרוב או זיקות מוצא שורשיות. בשני המימדים 



בין השמשות - כרך ב בין השמשות - כרך ב28

לימוד המקורות עשוי לאפשר לתלמיד להתנסות בראייה עשירה יותר של זיקותיו. תהליך זה מאיר 
את עושרן של הזיקות האנושיות כערכים חיוביים המוסיפים מימד ויופי לדברים. באופן זה, ניתנת 
לתלמיד האפשרות להזדהות באופן כן ואמיתי יותר עם מושגים אידאליים ומכלילים, כיוון שאלה 
אינם באים במחיר צמצום סיפורו האישי והמשפחתי, כי אם מסייעים בידו לחשוף אותו ולראותו 

באור חדש ובהקשר כולל יותר.
לסיכום, נגענו בהיבטים שונים של תחושת ה”משמעות” בהקשרה של הוראת תרבות ישראל. 
ברור כי חוויית המשמעות אינה נחווית באופן נפרד לפי המימדים שצוינו כאן. באמצעותה של 
החלוקה לעיל ביקשתי לחדד כמה אתגרים חשובים העומדים בפני המורה לתרבות ישראל: ראשית, 
היכולת להוראה מַחייה של טקסטים גבוהים או עתיקים, כסולמות לגדילה אישית, בתוך אופק 
הרצון ועולם המושגים של התלמידים. שנית, הניסיון לפתות את התלמידים להתבונן במציאות 
החברתית או האישית באורח אחר המאפשר את לידתן של רגישויות חדשות. זאת בעדינות הראויה 
ומתוך יראה למרחב האינטימי וכבוד למערכת הנאמנויות שעמה התלמיד מגיע לשיעור. שלישית, 

הקניית היכולת להתבונן בזיקות האישיות בקישורן אל מושגים תרבותיים רחבי היקף.
כל אלה משמשים כמפתחות שונים המאפשרים גישה אל הזירה שבה התלמיד עסוק בחוויית 
הגדילה האישית ובהרחבת זיקותיו התרבותיות. אומנותו של המורה, בעת הנהרת המקורות שהוא 
מלמד, היא להזין את מאבקי הגדילה של התלמיד בדגשים ובתכנים המקנים לתהליך זה הקשר, 
עידון ועומק אישי. בתוך כך כדאי לזכור כי תוכן “נכון” אינו בהכרח תוכן “משמעותי”. משמעות 
אישית נוצרת כאשר התוכן ה”נכון” מתגלה על ידי התלמיד כחלק מחוויית ההתפתחות האישית 

שלו כאדם צומח. זהו לדעתי האתגר הגדול בהוראת תרבות ישראל בימינו.


