
 / יוסי מנקובצקי שלום תלמידים, אני המורה להדתה

 8.8.2017הארץ, 

 שלום תלמידים יקרים,

שמי יוסי, ואני המורה ל"הדתה" שלכם. רשמית, המקצוע שאני מלמד נקרא "תרבות יהודית־

 ישראלית". אני מעדיף לקרוא לו בפשטות "תרבות ישראל", מכיוון שכפל התארים "יהודית"

יח שהם אינם זהים, ולכן מתחייב מתח ביניהם. המושג "ישראל" כולל בתוכו את ו"ישראלית" מנ

שני היסודות במובן טבעי ופשוט. מלכתחילה אנו "ישראלים". תרבות משמעה כלל היצירה 

האנושית. דת היא רק חלק ממנה. לדת הרבה תפקידים בחברה, והדת היהודית נוכחת בהוויה 

 יום, שעה שעה. הישראלית בכל רובדי התרבות, יום

יח"ל  5נכנסתי אליכם היום, תלמידים יקרים, על מנת לספר לכם על מגמת מחשבת ישראל, 

הקדמה לפירושו למסכת  -לבגרות. בכיתה י' אנו לומדים את הספר "שמונה פרקים לרמב"ם" 

אבות. בספר זה פורש הרמב"ם את הפילוסופיה שלו על מהות האדם וייעודו, ומציג השקפה 

ה ומאתגרת. נלמד על תפישתו הכמעט־חילונית בנוגע למהות האל, ונבין את השפעות מפתיע

 על רעיונותיו הפילוסופיים. -התרבויות היוונית העתיקה והמוסלמית בת זמנו 

בכיתה י"א נלמד על "אהבה וזוגיות במחשבת ישראל". כפי שכבר הבנו, תרבות זו שבה אנו דנים 

רות אותה. מתוך אספקלריה זו, נעסוק גם במושג פתוחה להשפעות של תרבויות אחרות המעשי

האהבה. מהי אהבה ומהי מיניות? מה בין מיסטיקה לארוטיקה? סיפור חטא גן העדן הינו סיפור 

התבגרותו המינית של האדם. מדוע התגובה הראשונה של האדם היתה לכסות את אברי המין 

והאשה בסיפור הבריאה הראשון )וממתי הפכו אלה להיות "מבושיו"(? איזו זוגיות יש לאיש 

לעומת השני? נקרא חלקים מ"המשתה" לאפלטון, נדפדף בספרו של אריך פרום "אמנות האהבה", 

ואם נספיק נגיע גם לעמנואל לוינס.  -ונקרא את שיחתם של פילו וסופיה לר' יהודה אברבנאל 

כיום בחברה. לדיון בשנה שעברה הרצה תלמיד מבית הספר על ריבוי הזהויות המיניות הקיימות 

הצטרפה טראנסג'נדרית בת השכבה. התפתחה מסורת במגמה, שבה בכל שיעור תלמיד משמיע לנו 

 שיר אהבה שהוא אוהב במיוחד.

". נתחיל עם הספק הקרטזיאני. כל עולם 20-בכיתה י"ב נלמד על "משבר האמונה במאה ה

רתו של ניטשה על מות הערכים הידוע מתמוטט עם היעלמות האל. נחקור לעומק את בשו

האלוהים, ואת הנטל המוטל מעתה על כתפיו של האדם בעקבות מעשהו. נדון ברעיונות הקידמה 

וההיסטוריציזם דרך השקפתו של קרל מארקס. בנושא זה מגישים התלמידים עבודת גמר. כל 

 .תלמיד בוחר לו הוגה או זרם פילוסופי, ומציג את השקפתו מתוך "תרבות ישראל"

חצי יחידת בגרות אנו עושים בסיורים. בכיתה י' אנו עורכים סיור ארכיאולוגי בעקבות ישו 

והנצרות בירושלים )ביקרנו בכנסיית הקבר לפני מר טראמפ ואשתו(. ערכנו טיול "בין דתות" 

בכרמל, נפגשנו עם נזירה כרמליטית מהמנזר של האח דניאל, התארחנו בקהילת לאו־בק 

ביקרנו אצל המוסלמים האחמדים, כולם שוכנים במרחק של מטרים אלה הרפורמית, ולבסוף 

מאלה. היינו בסמינר בן יומיים בגבעת חביבה, שכולו מפגש חברתי־תרבותי־פוליטי טעון ומטלטל 

 עם נוער פלסטיני.



 

 

לפני כל סיור אנו לומדים על נושא הסיור, ולאחריו מגישים עבודה. כהכנה למפגש עם בני גילכם 

נים, שוחחנו על תולדות הסכסוך, וכל תלמיד הציג שיר של משורר/ת פלסטיני/ת. לאחר הפלסטי

הסיור בעקבות הנצרות, העבודה לוקחת אתכם לרגע הלידה של הנצרות מתוך היהדות, ולאחר 

שאנו מבקרים בחדר הסעודה האחרונה, אנו מראים כיצד הצלם עדי נס מכניס את האירוע )ובכך 

 ינצ'י( לתרבות שלנו.גם את ציורו של דה־ו

רק כך אפשר להבין את התרבות שלנו לעומקה ולעצב לעצמנו השקפת עולם כוללת. אני מקווה 

שתבחרו במגמה הזאת, כי אם לא יירשמו מספיק תלמידים היא לא תיפתח. יש תנאי הצטרפות 

 אחד למגמה. עליכם לענות על השאלה "מהי הדתה".

 

 בתיכון עירוני א' במודיעיןהכותב הוא רכז תחום תרבות ישראל 


