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  )טו, יבא עד , ח במדבר( בהעלותךפרשת 
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 )יג, במדבר יב(

 הנושאים המרכזיים בפרשה
  העם  המתאונן  על  העדר  האוכל–  פרשה  ישנם  שני  קטעים  סיפורייםהבסוף 

הפעם.  המדברים  בו,  י  משהאֵח,    וסיפור  מרים  ואהרון;במדבר  ותגובת  משה
 .לסיפור האחרוןנקדיש את הלימוד שלנו 

 , להורים שלום
תים  קרובות  בליולע,  דיבור  הוא  פעילות  שאנו  עושים  יותר  מכל  דבר  אחר

  מן  הקטע  הבא  אנו  למדים  כמה.'דברים'מספיק  מחשבה  על  התוצאות  של  ה
 . ות להיות ההשלכות של הדיבור על אדם אחרחמורות יכול

 לפני קריאת הקטע שוחחו ביניכם
?מי  הגדול  במשפחה?  על  אהרון?  מה  אתם  זוכרים  על  מרים  אחות  משה 

 ? איך ומתי? מי עזר למי'? חשוב'מי ה

 ? אחיםעל קנאה בין מכך מה אפשר ללמוד ? במה אחי משה מקנאים 

אחים  היא  לגיטימיתהאם  קנאה  בין  ?  במי  אנחנו  לפעמים  מקנאים 
 )?לקנא' מותר'האם (? לדעתכם

 ?איפה עוד בתורה יש תוצאות עגומות לסיפור של קנאה בין אחים 

 יג-במדבר פרק יב א
ַוְּתַדֵּבר  ִמְרָים  ְוַאֲהרֹן  ְּבמֶׁשה  ַעל  אֹדֹות  ָהִאָּׁשה  ַהֻּכִׁשית  ֲאֶׁשר  ָלָקח  ִּכי  ִאָּׁשה

ַוִּיְׁשַמעֲהלֹא  ַּגם  ָּבנּו  ִדֵּבר  '  מֶׁשה  ִּדֶּבר  הַוּיֹאְמרּו  ֲהַרק  ַאְך  ְּב:  ֻכִׁשית  ָלָקח
'ַוּיֹאֶמר  ה:  ְוָהִאיׁש  מֶׁשה  ָעָנו  ְמאֹד  ִמּכֹל  ָהָאָדם  ֲאֶׁשר  ַעל  ְּפֵני  ָהֲאָדָמה:  'ה

ִּפְתאֹם  ֶאל  מֶׁשה  ְוֶאל  ַאֲהרֹן  ְוֶאל  ִמְרָים  ְצאּו  ְׁשָלְׁשְּתֶכם  ֶאל  אֶֹהל  מֹוֵעד
ְּבַעּמּוד  ָעָנן  ַוַּיֲעמֹד  ֶּפַתח  ָהאֶֹהל  ַוִּיְקָרא  ַאֲהרֹן'  ֵּיֶרד  הַו:  ַוֵּיְצאּו  ְׁשָלְׁשָּתם

'ַוּיֹאֶמר  ִׁשְמעּו  ָנא  ְדָבָרי  ִאם  ִיְהֶיה  ְנִביֲאֶכם  ה:  ּוִמְרָים  ַוֵּיְצאּו  ְׁשֵניֶהם
ֱאָמןלֹא  ֵכן  ַעְבִּדי  מֶׁשה  ְּבָכל  ֵּביִתי  ֶנ:  ַּבַּמְרָאה  ֵאָליו  ֶאְתַוָּדע  ַּבֲחלֹום  ֲאַדֶּבר  ּבֹו

ַיִּביט  ּוַמּדּוַע  לֹא'  ֶּפה  ֶאל  ֶּפה  ֲאַדֶּבר  ּבֹו  ּוַמְרֶאה  ְולֹא  ְבִחידֹת  ּוְתֻמַנת  ה:  הּוא
ְוֶהָעָנן  ָסר  ֵמַעל  ָהאֶֹהל:  ָּבם  ַוֵּיַלְך'  ַוִּיַחר  ַאף  ה:  ְיֵראֶתם  ְלַדֵּבר  ְּבַעְבִּדי  ְבמֶׁשה

ַוּיֹאֶמר:  ֶאל  ִמְרָים  ְוִהֵּנה  ְמצָֹרַעתְוִהֵּנה  ִמְרָים  ְמצַֹרַעת  ַּכָּׁשֶלג  ַוִּיֶפן  ַאֲהרֹן  
ַאֲהרֹן  ֶאל  מֶׁשה  ִּבי  ֲאדִֹני  ַאל  ָנא  ָתֵׁשת  ָעֵלינּו  ַחָּטאת  ֲאֶׁשר  נֹוַאְלנּו  ַוֲאֶׁשר

:ַאל  ָנא  ְתִהי  ַּכֵּמת  ֲאֶׁשר  ְּבֵצאתֹו  ֵמֶרֶחם  ִאּמֹו  ַוֵּיָאֵכל  ֲחִצי  ְבָׂשרֹו:  ָחָטאנּו
ֶאל  מֶׁשה  ְוָאִביָה'  ַוּיֹאֶמר  ה:  ל  ָנא  ְרָפא  ָנא  ָלּהֵלאמֹר  ֵא'  ַוִּיְצַעק  מֶׁשה  ֶאל  ה

ָירֹק  ָיַרק  ְּבָפֶניָה  ֲהלֹא  ִתָּכֵלם  ִׁשְבַעת  ָיִמים  ִּתָּסֵגר  ִׁשְבַעת  ָיִמים  ִמחּוץ
ַוִּתָּסֵגר  ִמְרָים  ִמחּוץ  ַלַּמֲחֶנה  ִׁשְבַעת  ָיִמים  ְוָהָעם  לֹא:  ַלַּמֲחֶנה  ְוַאַחר  ֵּתָאֵסף

 :ְוַאַחר ָנְסעּו ָהָעם ֵמֲחֵצרֹות ַוַּיֲחנּו ְּבִמְדַּבר ָּפאָרן: ְרָיםָנַסע ַעד ֵהָאֵסף ִמ

: לתגובות
com.gmail@vedibartabam 



 
 

  

 
 
 

מלמדת  אותנו  מעט  על  הקשר,  שאינה  קלה  להבנה,  פרשה  זו
שבין  משה  לאחיו  ועוד  יותר  על  המחיר  שרכילות  ולשון  הרע

 . יכולים לגבות

מה  ניתן.  מופיע  בקטע.  ר.ב.  כמה  פעמים  השרש  דפרויס .1
 ?ללמוד מכך

האם?  האם  ידוע  לנו?  מה  אמרה  מרים  על  האישה  הכושית .2
  ?זה חשוב

יתכן,  מאחר  ולא  נאמר  לנו  מה  אמרה  מרים  לאהרון  בעניין
הוא  הדברים    תוכןתנו  כאן  שלאושהתורה  באה  ללמד  א

 .אחר הוא בעייתיאדם  על עצם הדיבורמשמעותי אלא ה

למה  כל  אחד  מהם?  מה  ההבדל  בין  לשון  הרע  לרכילות .3
 ?אסור ומסוכן

,על  משה)  מרכלים  (מדבריםמרים  ואהרון    –  שימו  לב
על  כך  שדווקא  אליו  הקדוש?  על  מה,  ומבטאים  את  קנאתם

שתיקתו  ,  של  מרים  ואהרוןהדיבורלעומת  .  מדברברוך  הוא 
הוא  לא  משתמש,  א  לא  מדברהו.  רועמת,  של  משה  בקטע  זה

ה"הקב.  במלים  על  מנת  להצדיק  את  עצמו  או  להוכיח  את  אחיו
שזה(הוא  מתגלה  אל  מרים  ואהרון  .  'מדבר'הוא  ,  מתערב  כאן
כדי)  "ֲהלֹא  ַּגם  ָּבנּו  ִדֵּבר'  ר  הֲהַרק  ַאְך  ְּבמֶׁשה  ִּדֶּב"עתה  אמרו 

ה  מרבה  במלים"הקב.  להוכיח  אותם  ולדבר  בשבחו  של  משה
 .להגן את משהכדי

לטובת  מי  הוא?  מה  הוא  אומר  ,כשמשה  מדבר  לבסוף.  4
 '? וצועק להמתערב

מדוע  נדרש  הכתוב  לומר  ."'ַוִּיְׁשַמע  ה"חשבו  על  המילים  .  5
  מדוע  נאמר,אם  כן  .לוהכשומע  '  לפי  התורה  ה?  מלים  אלו  כאן

 ? כאן בפירוש שהוא שמע

יםשיש  בצמד  מילים  אלה  אמירה  כלפי  כולנו  המדברנראה 
אבל,  האדם  שעליו  אנו  מרכלים  אינו  שומע.  במישהו  אחר

וממנו  אנו)    המצפון  שלנו  שומע-אם  תרצו(ה  שומע  "הקב
 .צריכים להישמר

 
 אבן גדולה ואבנים קטנות

 הוצאת כתר, חג לעם: מתוך    מפי דרשן מיהודי סוריה, משה רבי-רשם

.על  כל  הבריות צדיק  שהיה  אהוב  ומכובדחכם  ו  היה  יהודי  והי
דותואנשים  ונשים  היו  באים  אליו  לבקש  את  ברכתו  ולהתו

.באו  אליו  שתי  נשים  אחד  הימיםב .יו  על  חטאיהםנלפ
 : ענתה האחת כששאל אותן לשם מה באו אליו

אמנם  כבר  ביקשתי.  דות  על  חטא  כבד  שחטאתיובאתי  להתו"
ובכל  זאת  אין  מצפוני  נותן  לי,  לו  רעה גרמתיסליחת  האדם  ש
חמור  מאוד כי,    סלח  ליה"קביודעת  אם  המנוחה  כי  אינני  
-והצדיק   ".  יסלח  לי'בקשתי  היא  כי  גם  ה.  החטא  שעשיתי

:  אותהפנה  אל  האשה  השנייה  ושאל,  אחר .ומחריש שומע
 "?ומה לך"

  את  חברתיבאתי  על  מנת  ללוותרק   אני:  "אמרה  האישה
 ".ודות לפניך ושבאה להת

בל  אתאשמח  לק .הצדיק   שאל-"  ?ומה  רצונך  בכל  זאת"
. ענתה האישה-" ברכתך

,חשבי  היטב,  אך.  נתונה  לך ברכתי"ענה  ,  "יפה  מאוד"
אין" :שהי  לו  האאמרה ".דותושמא  גם  לך  יש  על  מה  להתו
  הרי-ואם  חטאתי  .  ברוך  השם,  כל  דבר  המכביד  על  מצפוני

ואין  טעם,  קלות  וחסרות  ערך רותיעב,  אלו  חטאים  קטנים
פה.  בכך רות  של  מהי  עבאלו.  לגזול  מזמנך  ולספר  אותן

אבל  אף  פעם  לא  דברים,  ושם  אני  מדברת  על  אחרים
 ".אמירה כאן ואמירה אחרת שם, גדולים ממש

ולכן,  ראיתי  כי  נכנע  לבבך:  "שה  הראשונהיאמר  הצדיק  לא
חפשי  והביאי  לי,  צאי  אל  מעבר  לגדר  ביתי .  בתי,זאת  עשי

גדול  החטא כי,  אבן  גדולה  וכבדה  ככל  אשר  תוכלי  לשאת
  ".שחטאת

גם  את  צאי  וצברי:  "שה  השנייה  ואמריאל  האהחכם    פנה
".רותיך  קטנות  היויעב כי,  אבנים  קטנות

 האחת  הביאה  אבן  גדולה.  יצאו  שתי  הנשים  ועשו  כמצוותו
.ותקטנ  נים  צרור  אבה  וביתוכבדה  והשנייה  הביאה  שק

  ואמרניםהאב   שקיתהעביר  הישיש  עיניו  הזקנות  על  פני
ועתה  הואלנה  והחזרנה  את  האבן.  לעשותהיטבתן  " :להן

מקום  ממש  שממנואותו    להקטנותהאבנים  הגדולה  ואת  כל  
".דברי אחר  כך  שובנה  אלי  ואגיד  לכן  את.  לקחתן  אותם

,הראשונה .יצאו  השתיים  מלפני  הצדיק  לעשות  כדבריו
המקום  שממנו  לקחה  את  האבן מצאה  על  נקלה  את

מצואטרחה  ל,  יההשני.    את  האבן  במקומההניחהו,  הגדולה
אך  לא  יכלה  כי,  האספה  אותמשם    ןאבכל    את  המקום  של

שה השנייהיחזרה הא .המקום המדוייק לא  ידעה  לקבוע את
 שה  הראשונה  חזרהי  עם  האבנים  הקטנות  והאשאל  הישי

 .אליו בידיים ריקות
הנחת,  הראשונה,  את.  עתה  אגיד  לכן  את  דברי:  "אמר  הזקן
את.  רת  מנין  לקחת  אותההגדולה  במקומה  כי  זכ את  האבן

נתן  לך  מנוח ומצפונך  לא,  עינית  את  נפשך,  זכרת  את  חטאך
'ה  –ת  על  חטאך  ידולאחר  שהתו.  כי  רצית  לשוב  בתשובה

חטאת  לכאורה,  בעלת  האבנים  הקטנות ,ואלו  את.  סלח  לךי
הם  לא  הכבידו  על.  לחסרי  משמעותקלים  ו,  חטאים  קטנים

  ומצפונך  אינולא  התחרטת  עליהם.  ולא  הכאיבו  לך ליבך
ונראה  לך ת  ועל  מי  דיברתאינך  זוכרת  למי  חטא.  מייסרך

  לא-כן  גם  במעשייך  היום  .  שאלו  היו  רק  עברות  קלות
 . האבנים הקטנות א את מקוםויכולת למצ

להתחרט,  עליך  לדעת  למי  חטאת?  איך  יסלח  לך  האלוהים
 ".ה"הקבורק אחר כך יסלח לך  םולבקש את סליחת

 

 שבה להורים חומר למח-ולסיום
משה  הלברטל  אמר  שכשני  אנשים  מדברים  על  אדם'  פרופ

תחושה,  כלומר',  אינטימיות  מדומה'שלישי  נוצרת  ביניהם  
שיש  ביניהם  קשר  ומשהו  מחבר  ומשותף  אבל  הם  משיגים

להם  על  הדברים  המשמעותיים,  זאת  מבלי  לדבר  על  עצמם
על  מנת  לתקשר  ביניהם  הם  מדברים  על  אדם  אחר.  באמת
 .  פותרים עצמם מאינטימיות אמיתיתובכך

יהי  רצון  שנהיה  ערים  ורגישים  יותר  לאחריות  שיש  לנו  על
 .מוצא פינו

 ,שבת שלום
daeh



 
 

  

 
 
 

 הארון והמכשפים

 :נכתב )במדבר י(בפרשה 
'ה-ַוֲארֹון  ְּבִרית;  ֶּדֶרְך  ְׁשלֶֹׁשת  ָיִמים,  'ה  ַוִּיְסעּו  ֵמַהר  לג

 .ְמנּוָחה,  ָלתּור  ָלֶהם,  ֶּדֶרְך  ְׁשלֶֹׁשת  ָיִמים,  נֵֹסַע  ִלְפֵניֶהם
לה .ַהַּמֲחֶנה-ִמן,  ְּבָנְסָעם,  יֹוָמם,  ֶהם  ֲעֵלי'ה  ַוֲעַנן  לד

ְוָיֻפצּו,  'הקּוָמה   :ַוּיֹאֶמר  מֶֹׁשה,  ַוְיִהי  ִּבְנסַֹע  ָהָארֹן
 :יֹאַמר,    ּוְבֻנחֹהלו .ִמָּפֶניָך,  ְוָיֻנסּו  ְמַׂשְנֶאיָך,  אְֹיֶביָך
 .ִרְבבֹות ַאְלֵפי ִיְׂשָרֵאל, 'הׁשּוָבה 

או  אולי  חוסר(ה  והבנ,  כמדומני,  הבנת  הפסוקים  הללו
הביאו  לטעויות,  של  פסוקים  ותיאורים  דומים)  הבנה

 .מטורפות במהלך ההיסטוריה של עם ישראל

ארון  הברית  הוא  הארון  בו  הונחו  לוחות  הברית  לאחר
הארון  נתפס  ככלי  עזר  לישראל.  מעמד  הר  סיני
יהושע  השתמש  בו  בכיבוש  יריחו.  במלחמותיהם

 :פרק ד, וכן מצאנו בשמואל א, )יהושע ו(
,ַוִּתּטֹׁש  ַהִּמְלָחָמה,    ַוַּיַעְרכּו  ְפִלְׁשִּתים  ִלְקַראת  ִיְׂשָרֵאלב

,ַוַּיּכּו  ַבַּמֲעָרָכה  ַּבָּׂשֶדה;  ִלְפֵני  ְפִלְׁשִּתים,  ַוִּיָּנֶגף  ִיְׂשָרֵאל
,ַהַּמֲחֶנה-ֶאל,    ַוָּיבֹא  ָהָעםג   .ְּכַאְרַּבַעת  ֲאָלִפים  ִאיׁש
  ַהּיֹום  ִלְפֵני'הָלָּמה  ְנָגָפנּו  ,  ֵאלַוּיֹאְמרּו  ִזְקֵני  ִיְׂשָר

,'הֲארֹון  ְּבִרית  -ֶאת,  ִנְקָחה  ֵאֵלינּו  ִמִּׁשלֹה;  ְפִלְׁשִּתים
,  ַוִּיְׁשַלח  ָהָעםד   .ְויִֹׁשֵענּו  ִמַּכף  אְֹיֵבינּו,  ְוָיבֹא  ְבִקְרֵּבנּו

יֵֹׁשב,    ְצָבאֹות'ה-ַוִּיְׂשאּו  ִמָּׁשם  ֵאת  ֲארֹון  ְּבִרית,  ִׁשלֹה
ֲארֹון  ְּבִרית-ִעם,  ֵעִלי-ְוָׁשם  ְׁשֵני  ְבֵני;  ִביםַהְּכֻר
-ְּכבֹוא  ֲארֹון  ְּבִרית,    ַוְיִהיה  .ּוִפיְנָחס,  ָחְפִני--ֱאלִֹהיםָה
;ה  ְגדֹוָלהְּתרּוָע,  ִיְׂשָרֵאל-ַוָּיִרעּו  ָכל,  ַהַּמֲחֶנה-  ֶאל'ה

,קֹול  ַהְּתרּוָעה-ֶאת,    ַוִּיְׁשְמעּו  ְפִלְׁשִּתיםו  .ָהָאֶרץ,  ַוֵּתהֹם
ֶמה  קֹול  ַהְּתרּוָעה  ַהְּגדֹוָלה  ַהּזֹאת  ְּבַמֲחֵנה,  ַוּיֹאְמרּו
ז   .ַהַּמֲחֶנה-ָּבא  ֶאל,  'הִּכי  ֲארֹון  --ַוֵּיְדעּו;  ָהִעְבִרים
-ָּבא  ֱאלִֹהים  ֶאל,  ִּכי  ָאְמרּו--ַהְּפִלְׁשִּתים,  ַוִּיְראּו
ִּכי  לֹא  ָהְיָתה  ָּכזֹאת,  ַוּיֹאְמרּו  אֹוי  ָלנּו;  ַהַּמֲחֶנה

 .מֹול ִׁשְלׁשֹםֶאְת

גם  ישראל  וגם  הפלשתים  מאמינים  שהארון  הוא  המנצח
כלי  מאגי  אשר  בכוחו  לשנות  את  מאזן.  במלחמות
הארון  הוא.  ללא  קשר  למעשי  בני  האדם,  הכוחות
התפיסה  הזו  אינה  רחוקה  במהותה  מתפיסתם.  המושיע

,אלילית-זוהי  תפיסה  מאגית.  של  חוטאי  חטא  העגל
-ים  עלניקה  להם  כוחות  מיוחדאשר  מעמידה  חפצים  ומע

ואולי  אפילו,  גם  בימינו  לא  נכחדה  תפיסה  זו.  טבעיים
,והמיסטיקה  הגואה"  New Age"-עידן  ה.  התגברה

החזירו  עטרה  ליושנה  בכל  הנוגע  לשימוש  מאגי
 .כתבי קודשבוקדושה בתשמישי 

פעם.  ייתכן  וצריך  לבדוק  את  המזוזות,  אם  מישהו  חולה
לומר  פרק  תהיליםמייל  -בשבוע  לפחות  אני  מקבל  אי

או  מאורע,  כאשר  קורה  אסון.  לרפואת  פלוני  אלמוני
.תמיד  יש  מי שיסביר מדוע הוא קרה,  בסדר  גודל  לאומי

בוודאי  נתקל,  אביב-מי  שנוסע  מידי  פעם  ברכבת  לתל
שלו רק אפיל("דניק  שהתחנן  בפניו שיניח תפילין "בחב
צרים  ספריי  ומי...").שניה  אחת,  רגע  אחד,  ראש

...תהילים  עם  קופת  צדקה  שאפשר  לחבר  לדופן  הרכב
לנסוע  לדרום,  עהרבה  יותר  קל  לענוד  איזה  קמ,  שהרי

מאשר  לתקן,    על  קבר  בצפוןלהשתטח,  לקבל  ברכה
אולי.  לעבוד  על  האישיות  שלנו,  איזו  מידה  מגונה
יאולי  יותר  סבלנ.  ייכןיותר  ח,  להיות  פחות  כעסן

אולי  לנסוע.  בת  הזוג\לבן,  לעמיתים  בעבודה,  לילדים
 ...יותר לאט בכביש

 :יח, ם בהלכות עבודה זרה יא"כבר כתב הרמב
ומחשב,  וכיוצא  בהן,  כל  המאמין  בדברים  אלו

אבל  התורה  אסרה,  בליבו  שהן  אמת  ודברי  חכמה
 אינו אלא מן הסכלים ומחסרי הדעת--אותן

46'  עמ"  (אורות  האמונה"קטע  של  הרב  קוק  מאסיים  ב
 :הדברים מדברים בעד עצמם).

.יש  כפירה  שהיא  כהודאה  והודאה  שהיא  ככפירה
אבל,  מודה  אדם  שהתורה  היא  מן  השמים?  כיצד

אותם  השמים  מצטיירים  אצלו  בצורות  כל  כך
משונות  עד  שלא  נשאר  בה  מן  האמונה  האמיתית

  כופר  אדם?וכפירה  שהיא  כהודאה  כיצד.  מאומה
בתורה  מן  השמיים  אבל  כפירתו  מיוסדת  רק  על
אותה  הקליטה  שקלט  מן  הציור  של  צורת  השמיים

והוא,  אשר  במוחות  המלאים  מחשבים  הבל  ותוהו
ומתחיל,  אומר  התורה  יש  לה  מקור  יותר  נעלה  מזה

מעומק  המוסר,  למצוא  יסודה  מגדולת  רוח  האדם
  בזהאף  על  פי  שעדיין  לא  הגיע.  ורום  החכמה  שלו
מכל  מקום  כפירה  זו  כהודאה,  למרכז  האמת

 ...חשובה
אריאל ידין 

 קשתגן בה לתלמידבא
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  ! צא– היכון –למטרות 

זו  המציאות.  היא  מרוץבבית  הספר  שנת  הלימודים  
 ?האם המרוץ הזה לפחות מכּוַון מטרהאבל . העגומה

בתי  מסיימת  השנה  את.  שנת  הלימודים  מתקרבת  לסיומה
ואת  השנה  השביעית  שלה  במערכת  החינוך',  כיתה  ד

לאחרונה  הוזמנו  ליום  הורים  מסכם  כדי.  הממלכתית
המחנכת  כיצד  היא  מסכמת  את  הישגיה-לשמוע  מפי  המורה

,התלמידה  עצמה  לא  התבקשה.  הלימודיים  של  בתנו  השנה
על,  על  שיטותיהם,  לחוות  דעתה  על  הישגי  המורים,  כמובן

על  המסרים  החינוכיים  או,  תכנים  שנלמדים  בבית  הספרה
או  על  כל  דבר  אחר  שקשור,  הבלתי  חינוכיים  שקלטה

גם  אני  מעולם  לא.  למוסד  שבו  היא  מבלה  די  הרבה  מזמנה
מוסדות  החינוך.  התבקשתי  בשום  דרך  לחוות  דעתי  כהורה

. שאני מכירה אינם מנהיגים משוב לקוחות ולקחים שנתי

  השנה  כבר  לא  מנקרות  במוחי,יתהעליתי  ככנראה  ש
אלא,  השאלות  מי  הם  המורים  או  מה  הם  נושאי  הלימוד

 ? בשביל מה כל זה:) ותסלחו לי על הניסוח הפשטני(

מהי",  שאלתי  את  המורה,  בסיום  חילופי  הדברים  הרגילים
האם  יש  מטרה  העומדת  לנגד  עיניך  בבואך?  מטרת  החינוך

  אינה  חושבת  עלהמורה  אמרה  בגילוי  לב  שהיא"  ?לכיתה
המטרה  שלה…  אבל  עכשיו  כשאני  שואלת,  זה  כל  יום

היא  ליצור  אווירת  לימודים  מגרה  שבתוכה  ירצו  הילדים
אבל  האם,  נשמע  נחמד.  ללמוד  ויהיה  להם  נוח  ללמוד

 ?"בשביל מה כל זה"התשובה עונה לשאלה 

"בדמוקרטיה  פוסטמודרנית חינוך:  לנווט  בסערה"בספרו 
במקום  שפעם  היו בו מטרות:  "אבירםחותך  במילותיו  רוני  

קיימות  היום  מבוכה  וחרדה  גדולה  המסתתרות,  ברורות
לעתים  מאחרי  עיסוק  טכנוקרטי  אובססיבי  בפרטים

אין  כל  אפשרות  לחנך  במצב.  [...]  ובנושאים  טכניים
 ."כזה

לצד:  "הוא  כותב"  דמות  המורה  העתידי"במאמרו 
הן  מתפתחות  ותתפתחנה  תפיסותינהתפיסות  הדתיות  למי

תן  להצביע  על  תפיסותי  נ.הומניסטיות  של  החיים  והחינוך
חינוך  למחויבות,  חינוך  אקולוגי,  שונות  של  חינוך  סביבתי

חינוך,  חינוך  פתוח,  חינוך  קהילתי,  חינוך  דמוקרטי,  לעתיד
שרובן  הגדול  כבר  מתקיימות,  חינוך  לאוטונומיה,  לאושר

לכל  התפיסות  הללולדבריו    ".יוםבמציאות  הישראלית  דה
קובעת  אתהיא  שמשמעות  החיים  ש  ההנחהמשותפת 

 .מטרות התהליך החינוכי

חוק  החינוך  הממלכתי  של  מדינת  ישראל  מציב  לא  פחות
.עשרה  מטרות  ללא  עדיפות  של  האחת  על  השנייה-מאחת

בהנחה  שהסדר  איננו  מקרי  בחרתי  להעתיק  את,  ובכל  זאת
 :המטרה הראשונה

,אוהב  עמו  ואוהב  ארצו,  לחנך  אדם  להיות  אוהב  אדם"
את,  המכבד  את  הוריו,  אזרח  נאמן  למדינת  ישראל

."את  זהותו  התרבותית  ואת  לשונו,  את  מורשתו,  משפחתו
תפיסה  זו.  לנאמנות  ולכבוד,  כלומר  חינוך  לאהבה

  על  פיה  החינוך  נועד–הילד  מתמקדת  בסביבתו  של  
 .לחזק את החברה על כל פניה

בפורטל  חינוך  של  הוויקיפדיה  העברית,  ו  מקריהדבר  אינ
הן  הממוסדות  החינוך  מערכות  רוב  של  מטרתן"נכתב 

ומוסבר  כי  החינוך."  בחברה  לחיים  האדם  את  להתאים
את  לשנות:  בדרך  כלל  מציב  לעצמו  אחת  משתי  המטרות

מכוון  באופן  להכניסו  או  מחונךה  האדם  של  תודעתו
 .ערכיו את ולקבל המבוגרים לעולם

אלא,  שהחינוך  אינו  הכנה  לחייםטען  דווקא  ון  דיואי  'ג
:ברוח  דומה  קבע  אלפרד  אדלר,  לדעתי.  החיים  עצמם

."יכולה  להיות  רק  מטרה  אחת  לחינוך  והיא  חינוך  לאומץ"
,"החינוך  האלטרנטיבי"באתר  ,  ספציפייםאם  להיות  
יש  צורך  במאמץ"רי  וטוען  שבתרבות  שלנו  מפרט  דני  לס

את  היכולת,  אקטיבי  כדי  לטפח  את  עולם  המשמעות
את  הנכונות,  את  הרגישות  להכרח  הלוגי  והמעשי,  להעדיף

התכונה  הבסיסית.  לקלף  מעשים  ורעיונות  מיותרים
.  היא  אומץ–הנדרשת  מן  הפרט  ומן  הקהילה  בחינוך  כזה  

של  היחיד  להכירהאומץ  ,  האומץ  להעדיף,  האומץ  להיות
האומץ  לעמוד  מאחורי  בחירותיו,  בערך  העדפותיו

משקל  של  הדברים  כפי  שהוא/ולהתחקות  אחר  המשמעות
  על  פיה–תפיסה  זו  מתמקדת  בילד  ."  פוגש  אותם  בחיים

,את  אישיותו,  כפרט,  על  החינוך  לחזק  את  הילד  כאדם
 .את כוליותו

  ידיאיזו  מטרה  מבין  השתיים  המוגדרות  נבחרת  על,  אם  כן
)רצוי  במודע.  במודע  או  שלא  במודע(המורים  של  ילדינו  

?ומה  אתנו  ההורים?  כשהם  פוגשים  בהם  מדי  יום  ביומו
 ?האם יש לנו מה לומר בנדון

אילת אסקוזידו
 קשתגן לתלמיד בםא
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