
דתית יונות  רכי ה הנחלת 

עצ"ה לדרך
הנחלת ערכי הציונות הדתית

עצ"ה לדרך

לדור הבא
דתית יונות  רכי ה הנחלת 

עצ"ה לדרך
הנחלת ערכי הציונות הדתית

עצ"ה לדרך

לדור הבא

למען תשכיל
היחס ללימודי חול ולהשכלה כללית במציאות זמננו

הרבנית ד"ר חנה פרידמן

בתוספת מערך הדרכה 
והצעות לפעולה בתנועות נוער 

מאת מדרשת תורה ועבודה

למען תשכיל
הקשורות  משמעותיות  התלבטויות  אחת  לא-פעם  ְמַזֵמן  דתיים  צעירים  של  הלימודים  מסלול 
בתחומי  עיסוק  כל  מבטלת  תורה  לימוד  חובת  האם  החול.  ולימודי  הקודש  לימודי  שבין  ליחס 
דעת אחרים? כיצד מתיישב העיסוק בלימודי חול עם גזרות כמו איסור לימוד חכמה יוונית, או עיון 

בספרים חיצוניים? מהו מקומם של עולמות הידע הללו בתפיסת העולם הדתית?
בחוברת זו נידון יחס העולם הדתי ללימודי חול, מהזוויות ההלכתית, ההיסטורית, והמחשבתית.

מוצגים בה האיסורים, החיובים והחששות הנוגעים לעניין, כמו גם הסיבות והמטרות שבעטיין יש 
להתייחס בחיוב אל שילוב החול והקודש בסדר יומנו המחשבתי והלימודי.

בהגות  ישנה-חדשה  עמדה  ומוצגת  לחול,  קודש  בין  המקובלת  ההבחנה  מורחבת  העיון  בסוף 
ישראל שמבטלת את עצם ההבחנה הזו, ומציעה גישה אחרת ליחסי האדם עם גופו, עם עולמו 

ועם א-לוהיו.

בסוף החוברת מצורף מערך הדרכה המיועד לאנשי חינוך, מורים, רכזים ומדריכים בתנועות 
נוער.

"עצ"ה לדרך", מיזם חינוכי משותף של תנועת נאמני תורה ועבודה והקיבוץ
הדתי - פועל ליצירת חומר זמין, נגיש וברור לשימוש בידי בני נוער וצעירים

לשם חיזוק תפיסותיהם לפי ערכי תורה ועבודה. מיזם זה נועד להיות שלב חשוב
בחידוש הדיון והשיח הרעיוני-ערכי בנושאי הליבה הציוניים-דתיים.

חוברות נוספות בסדרה:
אתחלתא דתקווה - הציונות הדתית ומדינת ישראל / הרב חיים נבון

חברה שלמה  - חברה צנועה מעורבת לכתחילה /  הרב יובל שרלו ורן חורי
חירות, סמכות, אחריות - על סמכות חכמים ואחריות אישית / הרב יצחק בן דוד

אתה בחרתנו - על ההלכה וההכלה ביחס לגוי / הרב ד"ר דוד בן זזון

הרבנית ד”ר חנה פרידמן נולדה בירושלים בשנת 
לבנות,  “חורב”  הספר  בבית  למדה  היא  תשל”ב. 
שני  ראשון,  תואר  וסיימה  לינדנבאום,  במדרשת 
יהודית  ומחשבה  האגדה,  ספרות  בתלמוד,  ושלישי 
עמיתה  היא  בירושלים.  העברית  באוניברסיטה 
מורשה  בבית  לנשים  ההלכה  לימודי  בתכנית 
“עלמא”,  המדרש  בבתי  ומלמדת  בירושלים, 
הרבנית  תקשורת.  לאנשי  מדרש  ובית  “חברותא”, 
ד"ר חנה פרידמן הייתה אף שותפה להקמת קהילת 

“יחד” - קהילה תל אביבית צעירה ולהנהגתה.

חינוכית-ערכית  מדרשה  היא  ועבודה  תורה  מדרשת 
הפועלת כדי לטפח ולפתח  את ערכי הציונות-הדתית ואת 
משנת תורה ועבודה ולהנחילם לציבור. המדרשה מקיימת 
פעילות חינוכית החותרת לעורר תסיסה רעיונית, ללבן את 
יסודות הציונות-הדתית ואת רעיון תורה-ועבודה, ולהנחילם 

לבני הנוער ולדור הצעיר. 
בין השאר, מבקשת המדרשה לעודד ולחנך ללימוד תורה 
ולקיום מצוות בד בבד עם פתיחות וכבוד לאדם באשר הוא 
אדם ולתרבות האנושית המשתכללת, לצד מחויבות לערכי 

הציונות וההתיישבות, ערבות הדדית, וצדק חברתי.

להזמנת חוברות:
www.toravoda.org.il   www.kdati.org.il 

מחיר מומלץ: 19 ש"ח
יל

שכ
ת

ען 
מ

ל
ך

ר
ד

ל
ה 

"
צ

ע
נאמני תורה ועבודה
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שכרכו תורה עם דרך ארץ.
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א
לימודי החול בעולם הדתי,  לדון במקומם של  מיד כשבאים 

צצות כמה מימרות חז”ל ידועות שמבטאות - לפחות בקריאה 

ראשונה - התנגדות נחרצת להשכלה כללית: 

הגזרה הידועה שלא ילמד אדם את בנו יוונית )סוטה . 1
ט, יד(; 

הנחיית ה' ליהושע: “ְוָהִגיָת ּבֹו יֹוָמם ָוַלְיָלה” )יהושע א, . 2
ח( - שממנה למדו חכמים חובה להקדיש את כל 

זמננו לתורה;

בספרים . 3 הקורא  במשנה:  עקיבא  רבי  דברי 
החיצונים... אין לו חלק לעולם הבא )סנהדרין י, א(.

שבו  האידיאלי  שהמצב  להסיק  יכולנו  הללו  הדברים  מתוך 

של  פוסק  בלתי  לימוד  הוא  מישראל  אדם  להימצא  צריך 

או  חיצוניות  חוכמות  לכיוון  דברי התורה, כשכל חריגה מהם 

תרבויות עמים אחרים, היא בזבוז זמן במקרה הטוב, או אפילו 

פעולה הרסנית ואסורה, במקרה הרע.

אלא שעיון מעמיק יותר בכל אחד מן המקורות הללו מעלה 

תמונה מורכבת יותר. נמקד את הטענות המשתמעות מהם, 

וננסה להגיב עליהן, כל אחת בעניינה:

ישנו איסור הלכתי מפורש ללמוד ‘חכמה יוונית' - זהו 	 

שם כללי לכל לימודים שאינם תורניים.

עצם 	  הזרה,  החכמה  של  תוכנה  מהו  משנה  זה  אין 

השקעת הזמן בלמידתה היא בגדר “ביטול תורה”. 

ולא רק הפסד זמן יש כאן, אלא אף הרס של ממש: 

יסוד 	  הנחות  עמם  מביאים  חיצוניים”  ה”ספרים 

האמוני,  עולמנו  את  למוטט  שעלולות  כפרניות, 

ומשום כך אסור לעיין בהם.

1. “לדבר במורס עם האויב” - איסור לימוד 
חכמה יוונית

לימוד  כנגד  מפורשת  גזרה  המשנה  מביאה  סוטה  במסכת 

יוונית:

עטרות  על  גזרו  טיטוס  של  )=מלחמה(  “בפולמוס 
כלות, ושלא ילמד אדם את בנו יוונית”. 

)סוטה ט, יד(

בית  לתקופת  הגזרה  את  מייחסת  בגמרא  המובאת  ברייתא 

חשמונאי:

תנו רבנן: כשצרו מלכי בית חשמונאי זה על זה, היה 
יום  בכל  מבפנים.  ואריסטובלוס  מבחוץ  הורקנוס 
ויום היו משלשלין דינרים בקופה ומעלין להן תמידים. 
לעז  יוונית,  בחכמת  מכיר  שהיה  אחד  זקן  שם  היה 
שעוסקים  זמן  כל  להן:  אמר  יוונית,  בחכמת  להם 
להם  שלשלו  למחר  בידכם.  נמסרין  אין  בעבודה 
לחצי  שהגיע  כיון  חזיר,  להם  והעלו  בקופה  דינרים 
ארבע  ישראל  ארץ  נזדעזעה  צפרניו.  נעץ  חומה, 
מאות פרסה. אותה שעה אמרו: ארור אדם שיגדל 

חזירים, וארור אדם שילמד לבנו חכמת יוונית.

)סוטה מט, ע”ב, בבא קמא פב, ע”ב ומנחות סד, ע”ב(

הנראה,  ככל  החשמונאים,  ימי  בסוף  נטוע  המעשה  סיפור 

אנו  שונים1  היסטוריים  מתיאורים  הספירה.  לפני   65 בשנת 

- חוג המצוינות במדעים שבו משתתף תלמיד כיתה ו', מהנה 

מפסיד  הוא  בו  השתתפותו  בגלל  אך  מאוד,  אותו  ומעשיר 

החוג?  על  לוותר  האם  קודש:  לימודי  של  שבועיות  שעתיים 

להתעקש להשתתף בו ולשלם את המחיר? 

- נער צעיר מסיים בקרוב 8 שנות לימוד בבית הספר היסודי. 

תיכונית  ישיבה  או  תיכון,  ספר  לבית  להמשיך  הלאה?  ומה 

שאותם יסיים עם תעודת בגרות טובה, או להמשיך ל”ישיבה 

קטנה” שרובה מוקדשת ללימוד תורה? 

- בוגרת אולפנא נהנתה מאוד מלימודי הספרות במגמה, אבל 

עכשיו היא מהססת: האם לפתח את הכישרון באוניברסיטה, 

או עדיף שתכוון את כוחותיה אל הקודש, ותלמד הוראת תנ”ך 

במכללה?

תורה”  “תלמודי  כיתות  לאחרונה  נפתחו  אחדים  ביישובים   -

המחליפות את מערכת גני הילדים והכיתות בחינוך הממלכתי 

דתי. ייחודם בכך שרוב הנלמד בהם הוא על טהרת הקודש. 

אולי,  הבכור:  בנם  חינוך  לגבי  מתלבט  צעירים  הורים  זוג 

באמת, עדיף לשלחו למסלול תורני ממוקד כבר מגיל צעיר?

לא-פעם  מזמן  דתיים  צעירים  של  הלימודים  מסלול 

התלבטויות משמעותיות הקשורות ליחס שבין לימודי הקודש 

העדפת  לידי  מגיעים  הדברים  קיצוניים,  במקרים  והחול. 

מוסד לימודים אחד על פני האחר; במקרים אחרים השאלה 

משפיעה על קביעת סדר עדיפויות פנימי בתכנית הלימודים 

עדינה,  נפשית  בתנועה  רק  מדובר  לעתים  יומה;  ובסדר 

והתרבות  הידע  החכמה,  עולמות  אל  יחסנו  מה  הקובעת 

שנחשפים בפנינו.

ומגוונות: לעתים  הן רבות  גם מטרות העיסוק בלימודי החול 

מדובר ברכישת מקצוע, לעתים בבקשה להבנה טובה יותר 

של העולם ושל דרכי פעולתו, סקרנות אינטלקטואלית וחיפוש 

על  המושתתת  פנאי  מתרבות  הנאה  סתם  או  דעת  רוחב 

ספרות, על אמנות ועל תחומי ידע אחרים. כל אלה מביאים 

להתעסקות ב”לימודי חול” ומעלים שאלה בדבר מקומם של 

עולמות הידע הללו בתפיסת העולם הדתית. 

בחוברת זו יידון בהרחבה יחס “העולם הדתי” ללימודי החול. 

ייבחנו מקורות מדברי חז”ל ופוסקי הלכה שעסקו בשאלה זו, 

גם  כמו  לעניין,  הנוגעים  והחששות  החיובים  האיסורים,  יוצגו 

הסיבות והמטרות שבעטיין, לדעתנו, יש להתייחס בחיוב אל 

שילוב החול בקודש בסדר יומנו המחשבתי והלימודי.

הלכתית  שאלה  אינה  לפנינו,  העומדת  שהשאלה  לציין  יש 

מצוות  של  היקפה  בהגדרות  לדון  מקום  יש  אמנם  בלבד: 

תלמוד תורה ואיסור ביטולה ובגזרות חכמים הנוגעות לחכמה 

יוונית ולספרות חיצונית, אולם מעבר לבירורים הללו עומדות 

שאלות רעיוניות רחבות יותר הנוגעות ליחס שבין קודש לחול, 

לדמות עבד ה' ותלמיד חכם, ותפקיד החכמה והידע בעיצוב 

אינן  זה  מסוג  שאלות  הדברים,  מטבע  האדם.  של  זהותו 

מנוסחות בשפת ההלכה, ואנו נידרש אפוא להרחיב את דיוננו 

בכיווני מחשבה רחבים יותר, מתוך הקשבה מעמיקה להנחות 

המצויות ביסוד דברי חכמים, ומתוך היכרות עם מציאות ימינו 

מן הבחינות הכלכלית, החברתית והתרבותית. 

הקדמה: התלבטויות חינוכיות בין קודש לחול

 “אז למה לא, בעצם?” - הסיבות המקובלות להסתייגות מלימודי חול
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היא אכן הנחיה מעשית   - עיסוק אחר  בתורה המבטלת כל 

מחייבת?

מתשובה שנתן ר' ישמעאל לאחיינו, בן דמה, משתמע לכאורה, 

להתפנות  אפשרות  שום  מישראל  לאדם  אין  כן  ועל  שכן 

ללימודים אחרים:

ר'  את  ישמעאל  ר'  של  אחותו  בן  דמה  בן  שאל 
מהו  כולה,  התורה  כל  שלמדתי  אני  כגון  ישמעאל: 
‘לא  הזה:  המקרא  עליו  קרא  יונית?  חכמת  ללמוד 
ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה'- 
ולא מן הלילה  ובדוק שעה שאינה לא מן היום  צא 

ולמוד בה חכמת יונית. 

)מנחות צט, ע”ב(

בן דמה מעיד על עצמו שלמד את כל התורה כולה. הוא מכיר 

את  ללמוד  כל אדם  הראשונית של  בחובה 

התורה ומצוותיה, אך כיוון שכבר עשה זאת, 

הוא  ועתה  חובתו,  ידי  יצא  האם  שואל,  הוא 

פנוי לעסוק בחכמות אחרות? תשובתו של ר' 

ישמעאל היא שלילית ונחרצת: חובת לימוד 

פעם  אף  ואין-סופית.  טוטלית  היא  התורה 

אין ממלאים אותה ועוברים הלאה; נראה כי 

חשובים  התורה,  ידיעת  חשובה  מאשר  יותר 

“יומם  בה,  המתמדת  וההגייה  בה  העיסוק 

לשום  מרווח  משאיר  שאינו  באופן  ולילה”, 

דבר אחר. מדברי ר' ישמעאל נשמע שאין לו 

דבר כנגד החכמה היוונית כשלעצמה, אלא 

רק שאלת הזמן מובילה אותו: התורה אמורה 

למלא את יומו של האדם תמיד, ביום ובלילה. אולם למרות 

ר'  דבריו הנחרצים, נראה שהגמרא לא מאמצת את עמדת 

ישמעאל, ולא כך נפסק בה הלכה למעשה. בהמשך הסוגיה 

טען ר' יונתן שהפסוק “והגית בו יומם ולילה” “אינו לא חובה 

צו  בפסוק  שרואים  אמוראים  וגם  ברכה",  אלא  מצוה  ולא 

כחובת  יותר-  מצומצם  באופן  הביטוי  את  מפרשים  מנחה, 

לימוד קצר, פעמיים ביום, בשעות הבוקר והערב: 

פרק  אלא  אדם  שנה  לא  ...אפילו  אמי:  רבי  אמר 
אחד שחרית ופרק אחד ערבית קיים מצות )יהושע 

א( ‘לא ימוש ספר התורה הזה מפיך'. 

אינו  בפסוק,  האמור  ולילה”  “יומם  הביטוי  אמי,  רבי  לדעת 

מגדיר  אלא  היממה,  כל  לאורך  מתמשכת  פעולה  מתאר 

את  שישמור   - וערב  בוקר   - התורה  ללימוד  מתאים  מקצב 

האדם אחוז ועטוף בתורה לאורך כל היממה. 

לילדים  התורה  לימוד  מוסדות  בצד  הדורות,  לאורך  ואכן, 

וצעירים - ה”חיידרים”, ה”כותאב” והישיבות - התפתחו מסגרות 

לימוד חלקיות למכביר, מסוג “המשנה היומית”, “הדף היומי”, 

או “הפרק היומי ברמב”ם” כדי לסייע ל”בעלי בתים” מבוגרים, 

וקבוע.  יציב  לימוד  על  לשמור  במלאכה,  עיסוקם  שעיקר 

ובהן  נוספות,  רבות  אישיות  מסגרות  למצוא  אפשר  בימינו, 

קביעת חברותא או השתתפות בשיעורי תורה בבתי כנסיות 

ובבתי מדרשות, העונות על הצורך להמשיך 

לאחוז בתורה מדי יום לצד חיי עמל ופרנסה.

יוחנן,  ר'  עדות  לפי  יותר,  אף  מקילה  עמדה 

החזיק רבי שמעון בר יוחאי:

יוחי:  בן  שמעון  רבי  משום  יוחנן  רבי  אמר 
שמע  קרית  אלא  אדם  קרא  לא  אפילו 
זה  ודבר  ימוש',  ‘לא  קיים  וערבית  שחרית 
ורבא  הארץ,  עמי  בפני  לאומרו  אסור 

אמר: מצוה לאומרו בפני עמי הארץ. 

בר  שמעון  רבי  שומע  ולילה'  ‘יומם  במילים 

שמע,  בקריאת  האמור  ובקומך”  “בשכבך  לציווי  דמיון  יוחאי 

ומתוך כך הוא מסיק שאפשר אפילו לאחד בין החובות הללו, 

ולצאת ידי חובת תלמוד תורה בעצם קריאת שמע של שחרית 

ושל ערבית, פעמיים ביום. ההתלבטות היחידה בסוגיה, היא 

אפוא ההתלבטות של רבא, האם כדאי להעלים הלכה זאת 

מפני עמי הארצות כדי שלא יסתפקו בקריאת שמע בלבד, 

ההכרחי,  המינימום  על  שלהם  התורה  לימוד  את  ויעמידו 

שחובת  שיידעו  כדי  זו,  הלכה  ללמדם  חשוב  דווקא  אולי  או 

מאוד  הסתאבה  חשמונאי  בית  שממלכת  לומדים 

המלוכה  בית  בתוך  פנימיים  ושמאבקים  ימיה,  בסוף 

חשאיות  בריתות  לכרות  הניצים  הצדדים  את  הובילו 

הריבונות  לאובדן  גרם  זה  מהלך  הרומי.  האויב  עם 

על  הרומאים  להשתלטות  ישראל,  בארץ  היהודית 

השני.  הבית  לחורבן   - דבר  של  ובסופו  ירושלים, 

נצורים  אריסטובלוס  אנשי  בעת שהיו  לפי המסופר, 

בירושלים, עמד אחד מזקני העיר הנצורה שהיה מכיר 

יוונית, והשתמש בידע שלו כדי לתקשר עם  בחכמה 

להם  ולגלות  מבחוץ,  העיר  על  שצרו  הורקנוס  אנשי 

שעבודת  זמן  כל  ירושלים:  על  במלחמה  חשוב  סוד 

תנוצח.  לא  ירושלים   - נמשכת  במקדש  הקרבנות 

להפסיק  שעליהם  הורקנוס  אנשי  הבינו  כך  מתוך 

במקביל  שקיימו  לקרבנות  הבהמות  מסחר  את 

למצור; עצה זו הביאה, לפי הסיפור, לביטול עבודת 

הקרבנות, ולכניעת מחנה אריסטובלוס. 

יוונית,  לימוד  באיסור  עוסקת  המשנה  לב,  נשים  אם 

ואילו הסיפור על בית חשמונאי עוסק בחכמה יוונית. 

האם  בירור:  הדורש  משמעותי  הבדל  זהו  לכאורה, 

תוכן?  לימוד  על  או  שפה  לימוד  על  בגזרה  מדובר 

יותר  נוטה  הכוונה  בו  שגם  נגלה  בסיפור  נעיין  אם 

ירושלים  שמפלת  מספרת  הברייתא  הראשון:  לכיוון 

יוונית” לאנשים  באה בגלל זקן אחד ש”לעז בחכמה 

שבחוץ. ברור שאין מדובר במונולוגים של אפלטון, או 

הסיפור  מתוך  יוון;  כתבי  מתוך  אחר  פילוסופי  בתוכן 

קשורה לשפה  שרכש הזקן  שהחכמה היוונית  עולה 

לתקשר  כדי  הזקן  נעזר  שבהן  רטורית,  ליכולת  או 

לא  העם.  המון  ידיעת  ללא  מבחוץ  האויבים  עם 

במקרה אפוא הסיקו הראשונים ש”חכמה יוונית” אינה 

שפירש  כפי  שפה,  אלא  מתמטיקה,  או  פילוסופיה 

רש”י:

חכמת יוונית - לשון חכמה שמדברים בו בני 
פלטין )=ארמון(, ואין שאר העם מכירין בו.

)סוטה מט, ע”ב(

והרמב”ם בפירוש המשניות כתב:

אדם  שום  שילמד  אסרו  שעה  ...באותה 
לדבר  היונים  שהמציאו  הרמזים  אותם 
ולא  לי ספק שנשתקע  אין  זה  ודבר  בהם. 
ולא  מעט  לא  היום  בעולם  ממנו  נשאר 

הרבה.2

ילמד אדם  נסכם את שראינו עד כה: הגזירה “שלא 

כלל  נוגעת  אינה  יוונית”,  “חכמה  או  יוונית”,  בנו  את 

באה  אלא  והשכלה,  חול  לימודי  בדבר  לשאלתנו 

בתלמוד  יוחנן  רבי  כדברי  המסורות”,  “מפני  להגן 

שעלולים  והמלשינים  המוסרים  דהיינו  הירושלמי3, 

להתקרב  כדי  שרכשו  הזרה  בשפה  להשתמש 

לאויבים ולהכשיל את החברה היהודית בכללותה.

2. א. “תגיד, מאיפה יש לך זמן?” - חובת 
לימוד תורה

חובת לימוד התורה היא אחת החובות היסודיות ביותר 

בעולם היהודי. במשך הדורות, תמיד היו בעם ישראל 

גם  בתורה.  ימיהם  כל  שעמלים  חכמים  תלמידי 

מהפכת לימוד התורה בקרב הנשים בדורנו מוכיחה 

בעיצוב  הכרחי  מרכיב  הוא  התורה  לימוד  כמה  עד 

תודעתם וזהותו הדתית של כל איש ואישה בישראל; 

השתקעות   - ולילה”  יומם  בו  “והגית  תיאור  האם  אך 

אין גדר הלכתי מחייב 
לחובת תלמוד תורה, אך 
אין זה פוגע בחשיבותה 

הרבה. אף אדם אינו 
פטור מן התורה ולו 
לרגע. לעומת זאת, 
בהחלט יש מקום, 

ולעתים אף הכרח וצורך, 
לעשות דברים נוספים

1.  ראה יוספוס, קדמוניות יד פרק 2, מ' שטרן, יהודה החשמונאית בעולם ההלניסטי, ירושלים תשנה, עמ' 212-203.

2.  ראשונים רבים פירשו את המונח “חכמה יוונית” בדומה לכך: למשל הרשב”ץ על המשנה באבות )ב, יד(: “וכן מה שאסרו ללמוד חכמת יונית... לא אמרו 

זה על חכמה שהיא על דרך חקירה שכלית, אלא על החכמה שהיתה נוהגת באותו זמן לדבר בלשון רמיזה”. אפשר שהכוונה להעברת מסרים בדרך 

של חידות ומשלים או סוג מסוים של רטוריקה. וראו הצעות נוספות באנציקלופדיה התלמודית, “חכמות חיצוניות”, עמ' ס' הערות 58-52. במאמרו של מ' 

ברויאר, מנעו בנכם מן ההגיון, מכתב לדוד לזכרו של הרב דוד אוקס, רמת גן תשל”ח, עמ' 261-242, ובספרו של דב רפל, שבע החכמות, הויכוח על לימודי 

החול ביהדות, עמ' 40-34.

3.  פאה א, א, טו, ע”ג ומקבילות.
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חכמה יוונית, הפסולה בעיניו, אך לא מחמת ביטול תורה.

לר'  ישמעאל  ר'  עמדת  מיוחסת  הירושלמי,  בתלמוד  ואכן, 

יהושע:

שאלו את רבי יהושע מהו שילמד אדם את בנו יוונית? 

יום ולא לילה  אמר להם: ילמדנו בשעה שאינה לא 

דכתיב “והגית בו יומם ולילה”

ר'  עמדת  באמצעות  ומברר,  הירושלמי  ממשיך  כאן  אולם 

ישמעאל לגבי פרנסה:

בגין  אומנות  בנו  את  ללמד  לאדם  אסור  מעתה 

דכתיב ‘והגית בו יומם ולילה'? 

והתני ר' ישמעאל: “ובחרת בחיים” - זו אומנות. 

והסתירה מתורצת: 

ווא רבי חייא  רבי בא בריה דרבי חייא בר 

בשם רבי יוחנן: מפני המסורות. 

)ירושלמי פאה א, א, טו, ע”ג ומקבילות(

)כפי  יוונית  חכמה  לימוד  איסור  אומרת:  זאת 

שהזכרנו לעיל( הוא איסור ספציפי ומצומצם, 

שעלולה  היוונית  השפה  לימוד  לחשש  הנוגע 

לעודד מלשינים ומוסרים מן החברה היהודית 

אולם  זרים.  שליטים  בידי  אחיהם  את  למסור 

מקצוע(,  )כלומר  אמנות  ללימוד  הנוגע  בכל 

הן ר' יהושע והן ר' ישמעאל סוברים שמדובר 

“ובחרת  הצו  ובמימוש  ילדיו,7  כלפי  אב  של  בסיסית  בחובה 

בחיים”. 

הורה,  חובתו של כל  היא  ימינו, משמעות הדברים  במציאות 

ולכל תלמיד את  ילד  ומערכת החינוך בכללותה, לתת לכל 

הכלים הנדרשים לרכישת מקצוע ואמצעי פרנסה בעתיד. 

3. “ומניין הספר הזה בכלל?” - איסור הלימוד 
בספרים חיצוניים

חלק  יש  מישראל  אדם  שלכל  מלמדת  סנהדרין8  משנת 

דעות  בשל  הכלל  מן  עצמו  שהוציא  ממי  חוץ  הבא,  לעולם 

מנויים:  הכופרים  ברשימת  כפירה.  של  בוטות  התנהגויות  או 

השמיים,  מן  תורה  ואין  המתים,  תחיית  אין  “האומר 

בספרים  הקורא  “אף  מוסיף:  עקיבא  ואפיקורוס”, ורבי 

“חיצוניים”  המינוח  מן  חיצונים”?  “ספרים  הם  מה  החיצונים”. 

או  התורה  מספרי  שאינו  ספר  לכל  שהכוונה  לחשוב  יכולנו 

שלא חובר בידי מישהו משלומי אמוני ישראל, אך מכיוון שרבי 

עקיבא קושר את הקורא בספרים החיצונים עם האפיקורוס 

וכופרים אחרים, נראה שכיוון את דבריו כנגד ספרים מסוימים, 

שבהם כתובים דברי כפירה ומינות שאסור 

הבבלי9  בתלמוד  מפורשת  כך  לקרוא. 

“תנא: בספרי מינים”10.  המילה “חיצוניים”: 

ובמקום אחר11 מסופר על אלישע בן אבויה 

עקיבא  רבי  של  דורו  בן  “אחר”(,  )המכונה 

“אמרו  רעה:  לתרבות  ויצא  שהתפקר 

מבית  עומד  שהיה  בשעה  אחר  על  עליו 

המדרש הרבה ספרי מינין נושרין מחיקו”. 

שהספרים  משתמע  זה  פירוש  מתוך 

ותאולוגיה  פילוסופיה  ספרי  הם  החיצונים 

ומשמעותו,  העולם  בהנהגת  העוסקים 

ומסקנתם סותרת את יסודות התורה והאמונה.12 

ואכן, היו מחכמי ישראל שנמנעו משימוש בכתבים פילוסופיים 

ברוח  הקודש,  לכתבי  נוצרית  בפרשנות  ובפרט  ותאולוגיים, 

דברי המדרש:

הלימוד אינה כה תובענית וכבדה, וגם הם יכולים לעמוד בה?

דבי  תנא  דברי  מסכמים  בסוגיה  השונות  ההתלבטויות  את 

רבי ישמעאל: “דברי תורה לא יהו עליך חובה, ואי אתה רשאי 

מחייב  הלכתי  גדר  אין  אומרת:  זאת  מהם”.  עצמך  לפטור 

לחובת תלמוד תורה, אך אין זה פוגע בחשיבותה הרבה. אף 

אדם אינו פטור מן התורה ולו לרגע. לעומת זאת, בהחלט יש 

מקום - ולעתים אף הכרח וצורך - לעשות דברים נוספים

ב. “ופרנסה מניין?” - מחלוקת ר' ישמעאל ור' 
שמעון בר יוחאי

יוחאי  בן  שמעון  ורבי  ישמעאל  ר'  עמדת 

תורה שהצגנו  בשאלת היקף מצוות תלמוד 

בסתירה  לכאורה,  עומדת,  עתה,  זה 

אחרת,  מפורסמת  במחלוקת  לעמדותיהם 

בשאלת  ועוסקת  ברכות,  במסכת  המובאת 

שילוב חיי תורה עם צרכי מלאכה ופרנסה:

יא( מה  )דברים  “ואספת דגנך”  תנו רבנן: 
א(  )יהושע  שנאמר  לפי  לומר?  תלמוד 
“לא ימוש ספר התורה הזה מפיך” - יכול 
“ואספת  לומר:  תלמוד  ככתבן?  דברים 
דגנך” - הנהג בהן מנהג דרך ארץ, דברי 
אומר:  יוחי  בן  שמעון  רבי  ישמעאל.  ר' 
וזורע  חרישה,  בשעת  חורש  אדם  אפשר 
בשעת זריעה, וקוצר בשעת קצירה, ודש 
וזורה בשעת הרוח - תורה  בשעת דישה, 

מה תהא עליה?! אלא: בזמן שישראל עושין רצונו 
של מקום - מלאכתן נעשית על ידי אחרים, שנאמר 
ובזמן  וגו',  צאנכם”  ורעו  זרים  “ועמדו  סא(  )ישעיהו 
שאין ישראל עושין רצונו של מקום- מלאכתן נעשית 
על ידי עצמן שנאמר “ואספת דגנך” ולא עוד, אלא 
)דברים  שנאמר  ידן,  על  נעשית  אחרים  שמלאכת 

כח( “ועבדת את אויביך” וגו'.

)ברכות לה, ע”ב(

מפתיע לגלות, שדווקא ר' ישמעאל שהבין את חובת “והגית בו 

יומם ולילה” כפשוטה, ומשום כך אסר על בן דמא אחיינו 

תורה  בשילוב  בצורך  שהאמין  הוא  יוונית,  בחכמה  לעיין 
- ח”פ(  “הנהג בהן )בלימודי התורה שלך  ודרש:  ומלאכה, 

מנהג דרך ארץ”, ואילו רבי שמעון בר יוחאי, שצמצם את 

והעמידה על קריאת  חובת תלמוד תורה עד למינימום 
שמע של שחרית וערבית, זלזל בעיסוק במלאכה וסבר 
שהיא קללה המוטלת רק על מי שאינו מתמסר לתורה.

איך ניישב בעקיבות את עמדות הדוברים בשתי הסוגיות? 
האמנם סותרים ר' ישמעאל ורבי 
עצמם,  את  יוחאי  בר  שמעון 
שיטה  למצוא  אפשר  שמא  או 
אחד  כל  אצל  והגיונית  עקיבה 

מהשניים?

וטובים,  רבים  עסקו  זה  בשאלה 
ונראה שכמעט כל פתרון אפשרי 
שאכן  שסברו  היו  הוצע.4  כבר 
שהוצגו,  בעמדות  היגיון  אין 
פשוט  בסוגיות  הדוברים  ושמות 
שרבי  שהציעו  היו  השתבשו,5 
שמעון בן יוחאי שינה את עמדתו 
בעיסוק  ותמך  המוקדמת, 
במלאכה נוכח מה שלמד לאחר 
לחילופין,  מהמערה.6  מן  שיצא 
ברכות  במסכת  שאמירותיו  ייתכן 
להיפטר  לדעתו  שצריכים  החכמים,  תלמידי  אל  כוונו 
דבריו  אך  תורה,  בביטול  ואסורים  הפרנסה,  מעול 
במנחות מכוונים אל כל העם, אל הציבור הרחב, שחייב 
בדעת  הסתירה  את  כאחד.  ובמלאכה  בתורה  לעסוק 
נאמרו  דמא  לבן  שדבריו  בכך  שנימקו  היו  ישמעאל  ר' 
לעסוק  להמשיך  לעודדו  שרצה  משום   - בפרטיות 
בתורה, או שהייתה לו התנגדות מיוחדת דווקא ללימוד 

במציאות ימינו, 
משמעות הדברים 
היא חובתו של כל 

הורה, ומערכת החינוך 
בכללותה, לתת לכל ילד 
ולכל תלמיד את הכלים 

הנדרשים לרכישת 
מקצוע ואמצעי פרנסה 

בעתיד.

4.  על הסתירה ופתרונותיה השונים ראה בהרחבה בספרו של הרב דוד סתיו,  ‘בין הזמנים' עמ' 48-44.

5.  יש מי שתיקן במנחות את שמו של רבי שמעון בר יוחאי לרבי שמעון בן יהוצדק, ויש מי שהגיה בברכות את שמו של ר' ישמעאל לר' שמעון בן אלעזר.

6.  כפי שמסופר בבבלי שבת לג, ע”ב.

7.  עיין קידושין כט ע”א

8.  סנהדרין י, א.

9.  בבלי סנהדרין ק ע”ב.

10.  בדפוס וילנא כתובה הגרסא: “ספרי צדוקים”, אולם נראה שהמילה “מינים” הוחלפה מחשש לצנזורה הנוצרית. ראו אנציקלופדיה תלמודית, חכמות חיצוניות, הערה 108.

11.  בבלי חגיגה טו ע”ב.

12.  בדפוסים ישנים וכתבים של רש”י כתוב: ספרי גלחים, דהיינו פירושי כמרים נוצריים לתורה, ור' עובדיה מברטנורא הוסיף להגדרה זו: כגון ספרי אריסטו היווני וחבריו. 
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לענה,  ובן  סירא  בן  ספרי  בין  בירושלמי  שמוצע  החילוק 

וכתבים  הומרוס  ספרי  לבין  ממש,  אסורה  בהם  שהקריאה 

ההבנה  את  מחזק  איסור,  משום  בהם  שאין  יותר  מאוחרים 

ובאופיים לכתבי הקודש,  חיבורים הקרובים בזמנם  שדווקא 

מלהיות  רחוקים  שבוודאי   - אחרים  חיבורים  אך  נאסרו, 

- הותרו לקריאה. על איזה בסיס  יהודיים או דתיים  חיבורים 

בירושלמי  מוצעת  לכך  “חילוניים”?  כתבים  אותם  מותרים 

אבחנה חשובה מאוד: “להגיון ניתנו ליגיעה לא ניתנו”. אמנם 

וסקרנות  עניין  נקראים מתוך  הקריאה בהם מותרת, אך הם 

אינטלקטואלית חופשית, בניגוד לכתבי הקודש, שאותם אנו 

נדרשים ללמוד ולשנן, מתוך עמל ומחויבות לתורה. 

חילוק זה, שלפיו יש מדרג ברור של חשיבות 

לימוד חכמות אחרות,  לימוד תורה לבין  בין 

במשך  הלימוד  מסגרות  מעצבי  את  הוביל 

הדורות לגבש סדרי לימוד שונים למקצועות 

והחול. כך, למשל, העיד בעל ספר  הקודש 

רב  של  בישיבתו  החול  לימודי  על  העתים, 

האי בסורא )המאה ה-11(: 

“ומשמיה דרב האי איתמר: מותר ללמד 
לימוד  אגב  הכנסת,  בית  של  תינוקות 
שלא  אבל  וחשבונות.  ערבי  כתב  תורה, 

עם התורה אינו נכון”.

)רבי יהודה ברצלוני, ספר העתים, עמ' 652( 

לעומתו, הרמ”א16 הבחין בין לימוד המקרא, המשנה והפוסקים, 

שנעשה בקביעות, ללימוד שאר החכמות, שנעשה באקראי 

בין  ורבים ביקשו לחלק  “טיול בפרדס”,  ומכונה בפיו  בלבד, 

ללימודי  להקדיש  יש  שאותן  הלימוד,  של  הראשונות  השנים 

הקודש בלבד, לשלבים מאוחרים יותר, שבהם אפשר להוסיף 

במציאות  זרות.17  בחכמות  עיסוק  גם  הלימודים  לתכנית 

מכיוון  הלימוד,  תחילת  גיל  את  לדחות  אי-אפשר  המודרנית 

שישנה חשיבות רבה לרכישת מושגי יסוד לימודיים )חשיבה 

באלה(  וכיוצא  זרות  לשפות  הדרגתית  חשיפה  מתמטית, 

זאת, בחרו הרבה מוסדות המשלבים  נוכח  כבר בגיל הרך. 

לימודי קודש וחול להבחין בין החול והקודש במסגרת חלוקת 

וממשיך  תורניים,  בלימודים  נפתח  הלימודים  יום  הזמנים: 

בלימודי החול. מעבר לרעננות הלימוד בשלב זה של היום, יש 

בכך גם הצהרה משמעותית על החשיבות וההעדפה שניתנת 

ללימוד התורה. 

הלימוד  על  מסקנות  לעיל  האמור  מכל  להסיק  נבוא  אם 

ימינו: על חיתום  בין אז לבין  בימינו, נמצא מעט מאוד דמיון 

התנ"ך והגדרת "כתבי הקודש" אין כיום, כמובן, שום מחלוקת: 

בכל  המצויים  כרוכים,  תנ"ך  עותקי  מיליוני 

לבין  התנ"ך  בין  להבחין  מאפשרים  בית, 

ממילא  לו.  חיצוניים  הנחשבים  ספרים 

דומה  כאן,  עוסקים  אנו  שבה  החול  ספרות 

יותר ל"כתבי הומרוס" שכבר הותרו ללמידה 

בתלמוד הירושלמי. ואם ה”ספרים החיצוניים” 

הם ספרי כפירה, כאן עלינו להודות, ששורשי 

בספרי  פחות  הרבה  מצויים  בימינו  הכפירה 

עיון, מדע והשכלה, והרבה יותר בהלך הרוח 

בספרות  בעיתונות,  ביטוי  לידי  הבא  הכללי 

היפה, ובתרבות הפנאי. 

המערבי  העולם  על  שעברה  והחילון  ההשכלה  מהפכת 

הובילה להפרדה כמעט מוחלטת בין דת לבין מדע, ובין דת 

לבין השכלה. אם בעבר היו התאולוגיה והקוסמולוגיה כרוכות 

זו  והסתמכו  השיקו  דתיות  ואמונות  מדעיות  ותפיסות  בזו,  זו 

חלה  וההשכלה,  הלימוד  עולם  התפתחות  שעם  הרי  זו,  על 

התמקצעות רבה בכל תחומי הדעת, באופן שכמעט לא שייך 

לדבר על מדעים “כפירתיים”: מתמטיקה, פיזיקה ומחשבים, 

גאוגרפיה ומדעי כדור הארץ, ביולוגיה ורפואה, לשון, כלכלה, 

“אם יאמר לך אדם: יש חכמה בגוים - תאמן... )ואם 
יאמר לך אדם( יש תורה בגוים - אל תאמן”. 

)איכה רבה ב,יג(

לעומתם היו גם רבים שהתירו מכיוון שהבחינו בין לימוד “על 

הבנה  לצורכי  לימוד  לבין  האסור,   - באמונתם”  לילך  דעת 
והוראה, שיש מקום להתירו.13

בתלמוד  הרמוזה  אחרת,  אפשרות 

שהמינוח  היא  להלן(,  )ראו  הירושלמי 

“ספרים חיצוניים” קשור בהגדרות הפנים 

מוכר  התנ”ך  אמנם  התנ”ך.  של  והחוץ 

שום  שאין  וכרוך,  חתום  כספר  היום  לנו 

ספק לגבי תוכנו וסדר ספריו, אולם בימי 

התנאים היו כל הספרים כתובים מגילות 

בעיקר  היה  והתנ”ך  קלף,  על  מגילות 

מכיוון  והלכתית,  ספרותית  הגדרה 

בספר  המגילות  כל  נכרכו  לא  שמעולם 
אחד.14

המוכרים  והכתובים  הנבואה  ספרי  בצד 

חיבורים אחרים  היום עמדו לא-מעט  לנו 

כתובים  הם  גם  יהודיים,  מחוגים  שיצאו 

וגם הם מועמדים להיכלל בכתבי  על קלף 

הקודש היהודיים. 

כשבאו חז”ל להגדיר ולחתום את התנ”ך, התעוררו מחלוקות 

בשאלה: אילו חיבורים יש לכלול בכתבי הקודש ואלו לדחות? 

ספר  הלכות  חלות  שעליהם  המקודשים  הספרים  הם  מה 

תורה ושמירתו, ומהי “ספרות יפה” או ספרות היסטורית, שאין 

בהן קדושה?

אפשר שהגדרת רבי עקיבא ל”ספרים חיצוניים” באה מתוך 

רק  אלא  מהותית,  אותם  לפסול  באו  לא  ודבריו  זה,  הקשר 

הקודש”  “כתבי  בין  חוץ,  לבין  פנים  בין  בבהירות  להבחין 

ומעמדם וחובת לימודם, לבין חיבורים אחרים שאומנם נכתבו 

ואכן,  חכמים.  בידי  שונות  מסיבות  נדחו  אך  הקודש,  בלשון 

התלבטו  עדיין  עקיבא  רבי  שבימי  עולה  התלמוד  מעדויות 

השירים,  שיר  יחזקאל,  הספרים  של  מעמדם  לגבי  התנאים 

 - הללו  לחיבורים  נוסף  ורות.15  קהלת  אסתר, 

אפשר   - והתקדשו  התקבלו  דבר  של  שבסופו 

ספר  את  סירא,  ובן  חנוך  הספרים  את  לציין 

אחרים  וחיבורים  המקבים,  ספרי  את  היובלות, 

או  הנוצרים  אצל  קדושים  ככתבים  שהשתמרו 

אצל קבוצות דתיות אחרות, אך נדחו בידי חכמים. 

החיצוניים,  בספרים  לקרוא  אסר  עקיבא  כשר' 

מגונים  שכולם  משום  לא  זאת  שעשה  אפשר 

בין כתבי  כדי להבחין  ופסולים כשלעצמם, אלא 

בעיני  התקדשו  שלא  אחרים  לחיבורים  הקודש 

ביקש  החיצוניים,  הספרים  כנגד  וביוצאו  חז”ל, 

את  שחתמו  חכמים,  בעמדת  לתמוך  בעיקר 

לבין  התנ”ך,  חיתום  באמצעות  ההתגלות  תקופת 

רוח  בשם  ולטעון  לדבר  שהמשיכו  אחרים,  חוגים 

הקודש וההתגלות. 

זו אפשר למצוא בדברי התלמוד   חיזוק להשערה 

הירושלמי, שבו מפורטות דוגמאות לספרים החיצוניים: 

סיפרי  אבל  לענה,  בן  וסיפרי  סירא,  בן  ספרי  כגון 
והילך  וכל ספרים שנכתבו מיכן  ]הומירוס[  המירם 
‘ויותר  טעמא?  מאי  באיגרת.  כקורא  בהן  הקורא   -
מהמה בני היזהר' וגו '- להגיון ניתנו ליגיעה לא ניתנו.

)ירושלמי סנהדרין פ”י ה”א, נ, ע”א( 

13.  המאירי, בית הבחירה לסנהדרין. בהקשר זה חשוב לציין את עמדת רמב”ם, שלא נמנע מלימוד ואימוץ עמדות זרות גם בתחום הפילוסופיה והמוסר, כפי שהוא מצהיר בתחילת 

הקדמתו למסכת אבות )“שמונה פרקים”(: “ודע, כי הדברים אשר אומר אותם באלו הפרקים... הם עניינים מלוקטים מדברי החכמים )חכמי ישראל(... ומדברי הפילוסופים גם כן 

ומחיבורי הרבה בני אדם. ושמע האמת ממי שאמרה”. 

14.  נסו לדמיין מגילה קלף כדוגמת ספרי התורה שלנו, ובה לא רק חמשת החומשים, אלא גם כל שאר 19 ספרי הנביאים והכתובים - ותבינו את הבעיה...

15.  ראו משנה ידים ג,ה, בבלי מגילה ז, ע”א, שבת יג, ע”ב.

16.  בהגהותיו לשו”ע יו”ד רמ”ו, ד.

17.  הרמ”א, שם. כך גם, למשל, בתכנית הלימודים שהציע רבי יהודה ברבי שמואל אבן עבאס )יאיר נתיב, פרק ט”ו(, ובדברי רבי יוסף כספי, פרשן הרמב”ם, לבנו בספרו יורה דעה: 

“בני, שמור אמרי: הנך היום בן שתים עשרה שנה. לכן שקוד בתורה, במקרא ובגמרא עוד שתי שנים, אחר כך, ואתה בן י”ד שנה... ותן חלק גדול לחכמות הלימודיות”.

לפי התלמוד הבבלי 
הספרים החיצונים 

הם ספרי פילוסופיה 
ותאולוגיה העוסקים 

בהנהגת העולם 
ומשמעותו, ומסקנתם 

סותרת את יסודות 
התורה והאמונה.
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ב
תמונת  את  לבחון  ונצא  וההלכתי,  העיוני  לשדה  לרגע  נניח 

אימצו  האם  חז”ל:  ימי  מאז  ישראל  בעם  המעשית  המצב 

שלילית  עמדה  או  חיובית  עמדה  הדורות  במשך  היהודים 

כלפי השכלה כללית וכלפי לימודי חול? 

תלמידי  דמויות  ועל  ישראל  קהילות  על  אחורה  נתבונן  אם 

חכמים במשך ההיסטוריה18 נגלה גישות שונות ביחס ללימודי 

החול. השינויים נובעים מהבדלי אישיות ותחומי עניין, כמו גם 

הקהילה  באופי  הקשורים  תרבותי  והקשר  חברתי  ממעמד 

היהודית, וטיב קשריה עם העולם הנוכרי שסבב אותה.

בבירור  למצוא  אפשר  כללית  השכלה  כלפי  חיובית  עמדה 

את  למנות  אפשר  המצדדים  בין  הגאונים.  בתקופת  כבר 

הנוצרים  בחידושי  היטב  ששלטו  גאון,  האי  ורב  סעדיה  רב 

יהודה הלוי שהיה רופא  והמוסלמים בני תקופתם,19 את רבי 

גירונדי  ניסים  רבנו  את  חולין,  ובשירת  בפילוסופיה  ועסק 

)הר”ן(- שהיה רופא ואסטרונום, את רבי אברהם זכות שהיה 

עובדיה  הרב  את  סלמנקה,  באוניברסיטת  ומורה  סטודנט 

ועוד  ובפילוסופיה  במתמטיקה  ועסק  רופא  שהיה  ספורנו 

בצד  החול  בלימודי  שעסקו  רק  שלא  אחרים,  רבים  חכמים 

והוראתה לאחרים, אלא אף הגיעו לרמה של  לימוד התורה 

הוראה, כתיבה ויצירה באותם התחומים הנוספים.

אשכנז(  מארצות  )בעיקר  ישראל  חכמי  גם  היו  זאת,  לעומת 

ב”חכמות  מלעסוק  אחרים  להניא  ביקשו  ואף  שנמנעו 

חיצוניות”, כמו רשב”א, שהתנגד לגישתם הפתוחה של חכמי 

פרובנס ללימודי חול,20 וכמו מהרש”ל, שהתקיף את רמ”א, על 

שתיבל את כתביו ואת תורתו בחכמות חיצוניות:

 “קיבלתי כתבך במגילה עפה כתובה פנים ואחור... 
והרגשתי כאיזמל בבשר, והקפתני בחבילות חכמות 
עם  ומקוננת  שק  חוגרת  והתורה  חיצוניות...  ורובן 
ולחכמת אריסטו הערל אליו היית פונה  נערותיה... 

בכל פינות”. 

)שו”ת הרמ”א, סימן ו'(

 - וסוציולוגיה  היסטוריה  משפטים,  פסיכולוגיה, 

כמעט בכל תחום עיוני - נבנו שפה וכלים משל 

עקרוניות  יסוד  הנחות  להם  יש  אם  שגם  עצמו, 

בדבר טבע האדם והעולם, אין בהם כל יומרה 

הנוגעות  “דתיות”  בשאלות  לעיסוק  חתירה  או 

אורח  או  האדם,  של  מקורו  הא-ל,  של  לקיומו 

חייו וחובותיו בתחום שמירת המצוות. נוכח זאת 

המדע והספרות העיונית כמעט שאינם עוסקים 

מצד  לא  דתיות,  בשאלות 

הכפירה ולא מצד האמונה.

יסודיות  שאלות  אמנם,  ישנן, 

אחדות שבהן נהוג להצביע על 

גיל  ומדע: מהו  בין דת  סתירות 

היווצרותו?  או מהי דרך  העולם 

זכו  כבר  אלה  סתירות  אולם 

והפכו  ותירוצים,  מענים  לשלל 

בעידן  רלוונטיות  ללא  כמעט 

לקבל  הנוטה  מודרני,  הפוסט 

“שפות” שונות לתיאור המציאות, 

ומאפשר לתפיסות אמת שונות 

ומגוונות לחיות זו בצד זו.

בימינו  שחסרה  אומר  זה  אין 

“להוציא  שמסוגלת  ספרות 

לתרבות רעה”; ביסוד רבים מספרי הפנאי ישנן 

בשאלות  וההלכה  התורה  לרוח  זרות  תפיסות 

של מהות האדם ותפקידו, ערכי מוסר ומשפחה, 

תרבות הגוף והחומר, ושאלות רבות אחרות. עם 

זאת, יש להודות, שבניגוד לספרי עיון שנקראים 

התשתית  ובניית  האמת  חקר  לצורך  ונלמדים 

אנו מפרשים את העולם,  ה”עובדתית” שדרכה 

הרי שקריאת ספרות יפה אינה נעשית בהכרח 

הערכים  את  ולאמץ  להזדהות  כוונה  מתוך 

המתבטאים ומתוארים בה, ועל כן יש מקום לדון 

הפנאי,  ספרות  של  נבונה  ביקורתית  בצרכנות 

היודעת לסנן ולבקר את ערכיה.

הדיון בשאלת היחס לכתבים אלה, כמו גם היחס 

ממסגרת  חורג  בימינו,  הפנאי  תרבות  לכלל 

חוברת זו, אך זכה לאחרונה למענה וטיפול רחב 

בספרו של הרב דוד סתיו “בין 

ופנאי  בילוי  תרבות,  הזמנים: 

בהלכה ובמחשבה”.

בקריאה  עסקנו  עתה  עד 

ובניתוח של המימרות וההלכות 

לצטט  שנוהגים  התלמודיות 

הכללית  ההשכלה  מתנגדי 

כיצד  הראינו  ההלכה.  בשם 

דברי חז”ל בגנות לימוד חכמה 

נאמרו  חיצונית  וספרות  יוונית 

וכוונו  ומצומצם,  צר  בהקשר 

עניינים  לימוד  כנגד  בעיקר 

במעמד  לפגוע  שעלולים 

התורה, להביא לכפירה ומינות 

ושיתוף  מלשינות  לעודד  או 

שההנחיה  ראינו  במקביל  האויב.  עם  פעולה 

מילולית,  אינה  ולילה”  “יומם  תורה  ללמוד 

ולהלכה התקבלה הגישה שלפיה אדם מישראל 

רשאי ולעתים אף חייב לעסוק בחכמות “זרות”, 

כמו גם בצורכי פרנסה ובעניינים אחרים.

היחס ללימודי החול בישראל: סקירה היסטורית
בירושלמי מוצעת 

אבחנה חשובה מאוד 
לגבי כתבים "חילוניים": 
"להגיון ניתנו - ליגיעה 
לא ניתנו". הם נקראים 

מתוך עניין וסקרנות 
אינטלקטואלית 

חופשית, בניגוד לכתבי 
הקודש, שאותם אנו 

נדרשים ללמוד ולשנן, 
מתוך עמל ומחויבות 

לתורה.

18.  בסקירה המוצעת בפיסקה זו נעזרתי במאמרו החשוב של ד”ר יחזקאל כהן, היחס ללימודי חול מחז”ל ועד ימינו - סקירה היסטורית-ספרותית, הוצאת הקיבוץ הדתי תשמ”ג.

19.  רס”ג הכיר את הכתיבה הפילוסופית, הפסיכולוגית והדתית של זמנו, ובספרו “אמונות ודעות”, הגיב לרעיונות רבים העולים מחיבורים אלה. חיבוריו הלשוניים: ‘ספר צחות הלשון' 

ו'ספר אגרון', הושפעו מן העבודה הדקדוקית של החוקרים הערביים בני תקופתו. בהקדמה לספר אמונות ודעות )סעיף ו'( הוא טען כנגד החוששים שלימודי החול יביאוהו לידי 

כפירה: “העיון האמתי לא יתכן שימנעונו ממנו, והרי בוראנו כבר ציוונו עליו”. רב האי הרבה לצטט מכתבי המוסלמים ובהם הקוראן והחדית', ומשירת החולין של ימיו, ולפי עדות 

תלמידו אף שלח לברר את פירושי הנוצרים לפסוק מסוים, כשנתקשה בפירושו. ראו התגלות בסודות והופעת המאורות, מהדורת א”ש הלקין, עמ' 495-493.

20.  שו”ת הרשב”א חלק א', תשובות תי”ד-תי”ז. רשב”א יצא כנגד הקריאה בכתבי הגויים והשפעותיה על חכמי ישראל. יחד עם חכמי ברצלונה הוא גזר חרם על מי שעוסק בחכמות 

הגויים בגיל הפחות מ-25.
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ג
עד כה ראינו שגם ברמה ההלכתית וגם ברמה המעשית הייתה 

תמיד בעם ישראל מגמה שמתירה את העיסוק בלימודי חול 

בצד לימוד התורה, כל עוד הדברים לא הביאו לידי כפירה, 

ואובדן הזהות היהודית. לכאורה  ביטול תורה, או התבוללות 

שהפתיחות  לומר  עשויים  היינו  ולסכם.  כאן  לעצור  יכולנו 

להשכלה כללית ולימודי חול הן אפשרות לגיטימית, ואין אדם 

ירא שמים נדרש להימנע מהם, אם הוא חפץ בכך. 

אולם אין עניינה של חוברת זו רק להתיר את העיסוק בענייני 

החולין. לא היינו טורחים לכתוב את הדברים אלמלא חשבנו 

האנושית  והיצירה  הידע  לעולם  ההיחשפות  אנו,  שבימינו 

אפשרות  בבחינת  אינה   - האפשר  ככל  ורחב  מלא  באופן   -

או “רעה הכרחית” בלבד, אלא ציווי ודרישה של ממש, דבר 

רצוי בעיני התורה לכל אדם המסוגל לכך, ולאדם ירא שמים 

במיוחד. מדוע הכרח? מכמה סיבות שונות: 

1. “לאהוב בעיניים פקוחות” - הכרת ה' דרך 
עולמו

בפסוקים שונים בתנ”ך בכלל ובספר תהלים בפרט, מתואר 

האופן שבו מגיע האדם לידיעת הבורא ואהבתו:

ַמִּגיד  ָיָדיו  ּוַמֲעֵׂשה  ֵאל,  ְּכבֹוד  ְמַסְּפִרים  “ַהָּׁשַמִים 
ָהָרִקיַע”

)תהלים יט(

“ְׂשאּו ָמרֹום ֵעיֵניֶכם ּוְראּו ִמי ָבָרא ֵאֶּלה”
)ישעיה מ,כה(

ְוכֹוָכִבים  ָיֵרַח  ֶאְצְּבֹעֶתיָך,  ַמֲעֵׂשה  ָׁשֶמיָך,  ֶאְרֶאה  “ִּכי 
ִּכי  ָאָדם  ּוֶבן  ִתְזְּכֶרּנּו,  ִּכי  ֱאנֹוׁש  ָמה  ֲאֶׁשר ּכֹוָנְנָּתה: 

ִתְפְקֶדּנּו”
)תהלים ח, ד-ה(

בעולם  ומעמיקה  רגישה  התבוננות  הללו,  התיאורים  לפי 

הרב  ולעושר  למורכבות  וחשיפה  חוקיו  הבנת  שסביבנו, 

עולם  בורא  מזמנים לאדם מפגש עם  הבריאה,  שבמלאכת 

דרך יצירתו המופלאה. 

שמתרשל  מי  כל  את  התלמוד  חכמי  מבקרים  זאת,  נוכח 

מלימוד ועיסוק בערוצי הידע האנושיים הללו: 

“אמר רבי שמעון בן פזי אמר רבי יהושע בן לוי משום 
בר קפרא: כל היודע לחשב בתקופות ומזלות ואינו 
חושב - עליו הכתוב אומר )ישעיהו ה,יב( ‘ְוֵאת ֹּפַעל ה' 

ֹלא ַיִּביטּו ּוַמֲעֵׂשה ָיָדיו ֹלא ָראּו'”. 

)שבת עה, א(

ומזלות היא אחת מחכמות המדע העתיקות.  חישוב תקופות 

רכישתה אפשרה לאדם להבין טוב יותר את דרכי התנהלות 

העולם, ולכוון את חייו באופן מושכל ובטוח יותר. נראה שבעיני 

בר קפרא, אדם המסוגל לעיין בכל אלה, ומתעלם מן הרמזים 

הא-לוהית,  היצירה  מן  מתעלם   - בבריאתו  הקב”ה  שטמן 

מסרב להביט במעשי הבורא, ואולי גם להכירו.

מהי חכמת התקופות והמזלות? כאן חלוקים פרשני התלמוד. 

יש הסוברים שהכוונה לחכמת האסטרונומיה, אחרים טוענים 

שמדובר באסטרולוגיה או מטרולוגיה, ואפשר גם שבר קפרא 

תבע מן האדם להתבונן בעולם הטבע ולעיין בו באופן הרחב 

ביותר.22 כך או כך, בר קפרא הזכיר לנו את העובדה שהעולם 

ערוץ  היא  העולם  הכרת  כן  ועל  הקב”ה,  של  ידיו  פועל  הוא 

משמעותי להבנתו ולקרבתו. עם התפתחות המדע וההשכלה 

נוספו על תורת התקופות והמזלות תחומי ידע רבים שאותם 

אפשר להכליל בהגדרת “פועל ידיו” של הא-ל, שהמעיין בהם 

ומזרח  ליטא  בישיבות  במיוחד  בלטה  המתנגדת  הגישה 

אירופה, כמו למשל בישיבת וולוז'ין, שם ניסו ר' חיים מבריסק 

כתלי  בין  זרות  חכמות  של  השפעה  לעצור  מוולוז'ין  והנצי”ב 

חוק  הרוסי  החינוך  שר  חוקק  כאשר   ,1891 בשנת  המוסד. 

המחייב הוראת לימודי חול בישיבה, בחר הנצי”ב לסגור את 

הישיבה לשנים אחדות, ובלבד שלא להיכנע לתכתיב 

זה.21 

התפתחה  ה-19,  במאה  החדשה,  בעת  רק 

רפאל  שמשון  הרב  בהנהגת  בגרמניה, 

השכלה  בברכה  שקידמה  תנועה  הירש, 

דרך  עם  “תורה  הסיסמה  תחת  כללית 

ארץ”. הרב הירש דיבר בשבח ההשכלה 

וטען:

”אינה רק דבר מותר, אלא דבר רצוי 
בהיקף רחב ככל האפשר, כי רק מי 
שכזאת,  רחבה  בהשקפה  שמצויד 
וייעודה  מקומה  את  לתפוש  מסוגל 

ייחודה  ולהבין את  יהדות בעולם,  של 
תוך השוואה עם השקפות אחרות”.

)פירוש רש”ר הירש לספר דברים ד, לב(   

הירש  הרב  הקים  אלה  דברים  ברוח 

בפרנקפורט בית ספר יהודי שבו למדו לימודי חול 

והוא עצמו למד באוניברסיטת בון.  לצד לימודי קודש, 

הילדסהיימר בברלין,  שייסד הרב  בית המדרש לרבנים  גם 

פעל בדרך זו, ובוגרי המוסד שנפוצו כמנהיגים ברחבי גרמניה 

קהילותיהם.  בכל  זו  גישתם  להפצת  הביאו  אירופה,  ומערב 

לארצות  דרכה  את  המשיכה  ארץ”  דרך  עם  “תורה  תפיסת 

הברית, ובשנת 1920 הביאה להסבת “ישיבת ר' יצחק אלחנן” 

בניו יורק ל”ישיבה-אוניברסיטה” - המשלבת לכתחילה תורה 

ולימודי חול. 

תמיד  קידמה  ואיטליה  ספרד  שיהדות  שבעוד  נראה  ככלל, 

בברכה את מודל תלמיד החכם המשכיל, שחי בקרב עמו אך 

גם רואה עצמו בן בית בתרבות העולם, הרי שיהדות אשכנז 

החול  ללימודי  היחס  בשאלת  ונחלקה  התפלגה 

וההתערות בתרבות הכללית. הדברים קשורים 

גם ליחסה של החברה הכללית אל הקהילה 

היהודית שבתוכה: במדינות המזרח, שבהן 

להתערות  היהודים  יכלו  האסלאם,  שלט 

תרבותית וכלכלית בקרב הגויים ולשמור 

הנבדלת,  הדתית  זהותם  על  במקביל 

שלטה  שם  המערב,  במדינות  ואילו 

היו הגויים סובלניים כלפי  הנצרות, לא 

יהודים שבאו במגע עמם מבלי להמיר 

את דתם ולאמץ את האמונה הנוצרית. 

ואפילו  “הגטו”,  מן  יציאה  כל  זאת,  נוכח 

גם  נחשבה,  המחשבתית,  ברמה  רק 

בעיני היהודים, למאיימת ולמסוכנת. 

והחירות,  השוויון  מהפכות  בעקבות  בימינו, 

להחזיק  המודרני  בעולם  אזרח  כל  זכאי 

מחיר  עליהן  לשלם  מבלי  הדתיות  באמונותיו 

מקצועי או אישי, ומצבנו דומה יותר לזה של יהדות ספרד 

של  הדמוקרטיזציה  בעקבות  זאת,  לעומת  ההיסטורית. 

הידע, חוק חינוך החובה וחשיפת אוצרות ידע בפני כל אדם, 

מגוון  ידע  לרכוש  חייב  המערב  תרבות  בן  אדם  שכל  נראה 

ורחב ולהבין הבנה בסיסית בתחומים רבים, מה שהיה בעבר 

נחלתם של גדולים ונכבדים בלבד. 

“לא איסור - חובה!” - הסיבות לחיוב לימודי החול

21.  עם זאת, מעניינת עדותו של בנו של הנצי”ב, הרב בר אילן, על שאביו שכר לו מורה פרטי בביתו לצורך לימוד השפה הרוסית, ועודדו להתמיד ולהשקיע בשיעוריו )מוולוז'ין עד 

ירושלים, א', עמ' 139(. נוכח עדות זאת, אפשר שהתנגדותו של הנצי”ב לא הייתה לעצם לימודי החול אלא לשילובם הכפוי בתוך מסגרת הישיבה.
22.  כך הבין את הדברים למשל ר' בחיי אבן פקודה, בספרו חובת הלבבות, שער ב.
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2. “לא לומדים מתמטיקה מתוך ספר ויקרא” - 
הצד הפרקטי בלימודי החול

חשוב  הבורא.  עם  למפגש  כלי  רק  אינם  והמדעים  החכמה 

להזכיר שבלעדיהם היינו חסרים ידע מעשי רב שנדרש לנו 

בחיינו הארציים והרוחניים כאחד. מתנגדי ההשכלה הכללית 

נוהגים לצטט את דברי בן בג בג הידועים:25 “הפוך בה והפוך 

בה דכולה בה”; לטענתו, אם נקרא בתורה שוב ושוב, ונדרוש 

את הכתובים בדרכים שונות ומגוונות, נמצא בה הרבה מעבר 

את  שקורא  מי  בתוכה.  כלול  שהכול  ונגלה  הפשט,  לרובד 

הדברים הללו מילולית עלול להסיק שאין כל צורך בלימוד 

שטרם  מה  וגם  הידוע,  שכל  מכיוון  לתורה,  חיצוניים  מקורות 

נגלה לנו, רמוז בה עצמה, וצריך רק לדעת 

לפענח את רמזיה.

במשך  ישראל  חכמי  סברו  כך  לא  אולם 

לחלק  היה  מקובל  הביניים  בימי  הדורות. 

חכמות:  לשבע  האנושי  הידע  עולם  את 

אסטרונומיה,  מוזיקה,  הנדסה,  מתמטיקה, 

טבע, תאולוגיה ופילוסופיה. החכמות הללו 

ומשכילים  חכמים  בחוגי  והתפתחו  נחקרו 

מנע  לא  זה  אולם  בעיקר.  לא-יהודיים   -

חכמות  שבע  אותן  על  להצביע  הלכה  ובעלי  מפוסקים 

ונחיצותן בחייו של האדם המאמין. כך, למשל, הסביר הנצי”ב 

מוולוז'ין את משמעות שבעת נרות התמיד במנורת המקדש: 

פה  שבעל  שבתורה  משום   - הנרות  שבעת  יאירו 
אי  ידיעה בכל החכמות  נכלל שבע חכמות, שבלי 
אפשר לבא לכמה עיקרי תורה. כמו שיעורי כלאים 
ועוקצין, וקידוש החודש ועוד הרבה ענייני שיעורים. 
תורה  אזהרות  ולבאר  לשמש  באו  החכמות  וכל 

שבכתב. 

)העמק דבר, במדבר ח, ב(

ובאופן דומה הורה הגאון מווילנא לתלמידו ר' ברוך משקלוב 

לתרגם את ספרו של אוקלידס מיוונית לעברית, כדי שיוכלו 

התלמידים ללמוד גאומטריה. ואמר לו:

לעומת  חכמות,  משארי  ידיעות  לאדם  שיחסר  כפי 
זה יחסר לו מאה ידות בחכמת התורה.26 

זאת אומרת: חיסרון בהכרת עולם המדע והפילוסופיה עלול 

לגרור אחריו נזקים חמורים פי מאה בהבנת התורה. 

רק  אינו  חיצוניים  מקורות  מתוך  ידיעותינו  בהשלמת  הצורך 

שעולה  כפי  ומצוותיה,  התורה  של  יותר  טובה  הבנת  למען 

מעשי,  פיזי  בצורך  מדובר  לעתים  והגר”א.  הנצי”ב  מדברי 

כמו לימוד פוליטיקה ותורת לחימה כדי להגן על עצם קיומנו. 

שכתב  באגרת  רמב”ם,  טען  שכזו  טענה 

את  השאר,  בין  נימק,  ובה  מרסיי,  חכמי  אל 

התארכות הגלות: 

מלחמה  בלמידת  נתעסקו  לא  אבותינו 
שאבדנו  היא  וזאת  ארצות,  בכיבוש  ולא 
והאריכה  והחריבה בית מקדשנו  מלכותנו 
גלותנו והגיעתנו עד הלום. שאבותינו חטאו 

ואינם.

)קובץ תשובות הרמב”ם ואיגרותיו, חלק ב 
עמ' כה(

רוחני-מוסרי  חטא  איננו  רמב”ם,  לדברי  אבותינו,  של  חטאם 

אלא  הרגיל,  במובנה  מצווה  ביטול  או  מצווה  בקיום  הקשור 

נוגע לעובדה שהם נמנעו מלימוד ומנקיטת צעדים מעשיים 

היו  רמב”ם  דברי  אם  לקצרה.  או  הגלות  את  למנוע  שיכלו 

נכונים במציאות של גלות, שבה צרכינו הפיזיים והשלטוניים 

שבקרבם  העמים  בידי  ולרע(  )לטוב  ונוהלו  בידינו,  ניתנו  לא 

חיינו, הרי שבמציאות הישראלית המודרנית שבה זכינו להיות 

שליטים בארצנו, ואחראים לניהול כלכלה ומשק, צבא ובטחון, 

נכונים שבעתיים. חובת  מערכות בריאות ומשפט - הדברים 

ניהול המדינה שבה אלינו אחרי אלפי שנות גלות, והתרשלות 

ברכישת הכלים שיסייעו לנו במלאכה זו, היא בבחינת עוון של 

רוכש הבנה טובה יותר, והתפעלות גדולה 

יותר מן הבריאה.

שרואה  לתפיסה  וראשון  ראש  ואכן, 

אדם  של  אופקיו  והרחבת  החול  בלימודי 

כמי  רמב”ם.  הוא  ממש  של  דתית  חובה 

הכלים  הם  וידיעה  שהשכלה  שהאמין 

החשובים ביותר בעבודת ה', ראה רמב”ם 

אמצעים  האנושי  הידע  תחומי  בכל 

להשגתו ועבודתו. וכך הוא כותב בהלכות 

יסודי התורה, בדבר הדרך לאהבת ה':23 

האל הנכבד והנורא הזה, מצוה לאוהבו 
וליראה ממנו, שנאמר ‘ְוָאַהְבָּת ֵאת ה' ֱא-

ֹלֶהיָך' )דברים ו, ה; דברים יא, א( ונאמר 
יג;  ו,  )דברים  ִּתיָרא'  ֱא-ֹלֶהיָך  ה'  ‘ֶאת 
י, כ(. והיאך היא הדרך לאהבתו  דברים 
ויראתו? בשעה שיתבונן האדם במעשיו 
ויראה מהם  וברואיו הנפלאים הגדולים, 
חכמתו שאין לה ערך ולא קץ - מיד הוא 
תאווה  ומתאווה  ומפאר  ומשבח  אוהב 
שאמר  כמו  הגדול,  השם  לידע  גדולה 
ָחי'  ְלֵאל  ֵלא-ֹלִהים  ַנְפִׁשי  ‘ָצְמָאה  דויד 

)תהלים מב, ג(. 

)הלכות יסודי התורה ב, א-ב(

גוף  והצומח,  החי  הדומם,   - הטבע  עולם 

הנפש  המופלאות,  ומערכותיו  האדם 

המתמטיקה  חוקיות  ונפתוליה,  האנושית 

ומבני החשיבה האנושיים, האסתטיקה, יפי 

האמנות והמוזיקה - כל המחוזות הללו הם 

העולם”  והיה  שאמר  “מי  להכרת  ערוצים 

והזדמנות למפגש ישיר של האדם עם הא-

לוהות שבבריאה. אם נבחר להתעלם מכל 

ואת  עמו  שלנו  המפגש  את  נצמצם  אלה, 
הבנתנו אותו.24

הללו  בדברים  הכוונה  אין  להדגיש:  חשוב 

רק ללימודי מדעי הטבע, שבהם, לכאורה, 

אנו מכירים את העולם הנברא כפי שבראו 

אנושית  יצירה  לכל  גם  אלא  הא-להים, 

הספרות,  בתחום  ומורכבת,  נשגבה 

האמנות והמוזיקה, כשהיא נעשית בנקיות 

החיפוש  את  לבטא  ומצליחה  ובדעת, 

כשהרב  והנשגב.  הא-לוהי  אחר  האנושי 

עציון,  הר  ישיבת  ראש  ליכטנשטיין,  אהרון 

בחקר  דוקטורט  בצעירותו  שהשלים 

ספרות אנגלית, נשאל לאחרונה מה טעם 

הוא מוצא בלימוד שירה אנגלית, ומה היה 

חסר עולמו אם היה עוסק בתורה בלבד, 

ענה: 

אני  בתורה.  שלי  לעיסוק  מחויב  אני 
ומקבל  בו  קשור  אני  ממנו.  מתמלא 
יכול  שאני  למה  ומעבר  מעל  ממנו 
זאת  ובכל  אחרים...  מדברים  לקבל 
אני צריך להשלים גם את מה שנוצר 
במקומות אחרים. יצירות שאני חושב 
לי  נותנות  שהן  מפני  לגיטימיות,  שהן 
מענה והשראה, שאי אפשר לי לקבל 

אותן מתוך שולחן ערוך.

)מבקשי פניך, עמ' 78-88(

ובמספר מקומות נוספים.   .23

אסטרונומיה,  גאומטריה,  מתמטיקה,  )לוגיקה,  נרחבים  לימוד  תחומי  הכליל  זו  תפיסה  ובעקבות  לכת  הרחיק  אף  רמב”ם    .24

זמנו(  והוגים ערבים בני  יווניים  וכיוצא באלה, שלצורך לימודם נעזר בכתבי פילוסופים  זואולוגיה, רפואה, פיזיקה, בוטיניקה 

בהגדרות “מעשה בראשית” “ומעשה מרכבה” - חכמות ה”פרדס” - שהן לב לבה של תורת הסוד. מכאן נגזר שהעוסק בחכמות 

אלה מקיים מצוות תלמוד תורה, כנחשב לעוסק בעומקה של תורה. וראו עוד בעניין זה, הרב יוסף קאפח, לימודי “חול” במשנת 

הרמב”ם, בתוך: היחס ללימודי חול ביהדות, הוצאת הקיבוץ הדתי תשמ”ג.
25.  אבות ה, כה.

26.  על פי עדות המתרגם, ר' ברוך בן יעקב משקלוב, בהקדמה לספר אוקלידוס, הדברים גם מצוטטים בהקדמה לפאת השולחן.

חובת ניהול המדינה 

שבה אלינו אחרי אלפי 

שנות גלות, והתרשלות 

ברכישת הכלים שיסייעו 

לנו במלאכה זו, היא 

בבחינת עוון של ממש.
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	ד
הרחבנו בדבר חשיבות ההשכלה הכללית בחייו של כל אדם, 

ובייחוד בחיי האדם המאמין. עם זאת, אין להתעלם מן החשש 

שמלווה תלמידים צעירים ומבוגרים כאחד, כשהם עוזבים את 

“חילוניות”  ועוברים ללימוד חכמות  חיקה הבטוח של התורה 

בתיכון, באוניברסיטה או במקומות ובהקשרים אחרים. 

אז ממה, בעצם, הם חוששים? 

1. חברה חילונית: האקלים החברתי במסגרות 
לימוד מקצועיות

החשש הראשון, ודומה שהוא המשמעותי ביותר, הוא החשש 

לא-פעם,  שנלווה,  התרבותי  או  החברתי  ההקשר  מפני 

במסגרת  מורגשים  פחות  הדברים  החול.  מקצועות  ללימוד 

לימודי  שבהם  התיכונית,  הישיבה  או  הדתי  התיכון  לימודי 

וגם  הקודש,  לימודי  של  מסגרת  באותה  מתקיימים  החול 

הערכים  עולם  את  לרוב,  מייצגים,  המקצועיים  המורים 

יוצא  ברמתו,  עולה  המקצועי  שהעיסוק  ככל  אולם  הדתי. 

הלומד הדתי מסביבתו הטבעית ומתערה בחברה הכללית: 

באוניברסיטה  מקצועיות,  בהשתלמויות  פרטניים,  בחוגים 

ובחיים המקצועיים נלמדים לימודי החול במסגרות חילוניות, 

רחוקה  להיות  עלולה  והחברתית  הלימודית  האווירה  שם 

מאוד  מאווירה דתית. בעבור צעירים דתיים רבים, המעבר 

חברה  עם  ראשון  משמעותי  מפגש  הוא  לאוניברסיטה 

חילוניים,  ומורים  כיתה  חברי  ועם  ונשים  גברים  של  מעורבת 

זה המקום לפתוח  אין  ומאיים.  והוא לעתים קרובות מבלבל 

את הדיון בשאלת ההתערות של אנשים שומרי מצוות בחברה 

את  לתת  צריך  מצוות  שומר  שאדם  נאמר  כללית,  חילונית. 

הדעת לאופן שבו הוא מתערה במסגרת חברתית שונה ממנו, 

ולהצטייד בכלים מתאימים להבחין עד היכן הוא יכול וצריך 

ועוגנים עליו להציב כדי לשמור על  ואילו גבולות  להשתלב, 

זהותו הנבדלת.27 מובן שבהקשר זה יש חשיבות רבה לשאלת 

הגיל ולאופי המסגרת; ואין כאן מקום להאריך. 

2. “הדרך לנובל רצופה מרידות טובות” - 
השימוש בכלי חשיבה ביקורתית

נוגע  חול,  בלימודי  העיסוק  מן  אנשים  שמרתיע  נוסף  חשש 

על  ישנה,  תורניים  שבלימודים  בעוד  הלימוד:  ודרך  לאופי 

פי רוב, הנחה בסיסית של מחויבות והערכה כלפי המקורות 

ובענווה  באמונה  מהול  והלימוד  וכותביהם,  הנלמדים 

הרי  לפסיקתם,  ומחויבותנו  הקודמים  הדורות  חכמת  כלפי 

לספקנות  דווקא  מחנכת  המערבית  האקדמית  שהמחשבה 

ולביקורתיות כלפי הנלמד. כמעט אין הנחת יסוד שאי-אפשר 

לערער עליה, ובכוח ספקנות זו מגיע המחקר לפריצות דרך 

לחשוב  שהעזו  מדענים  על  שמענו  סיפורים  כמה  חדשניות. 

אחרת מכולם, שספגו קיתונות של ביקורת בראשית דרכם, 

תאוריה  והעמידו  תגליתם,  את  דבר  של  בסופו  הוכיחו  אך 

מהפכנית וחדשה, ששינתה את פני המדע והמציאות. דוגמה 

זכייתו של פרופ' דן  זה היא  מן העת האחרונה לסיפור מעין 

ממש. כפי שניסח זאת הרב אליעזר ברקוביץ' : 

לו נדרשנו לבטא את מחשבתו של הרמב”ם בתבנית 
ענף  שהזנחת  לומר  עלינו  היה  כללי  עקרון  של 
כלשהו של ידע, החיוני להישרדות העם היהודי, היא 
מעשה אנטי-דתי המכוון נגד היהדות עצמה. במובן 
זו בלבד שיש להתיר את העיסוק במחקר  זה, לא 
של  שהישרדותו  מדעיות  טכניקות  וברכישת  מדעי 
אלא  בהם,  תלויה  יהודית  אדמה  על  היהודי  העם 
מהכוונה  הנובעת  דתית  כדרישה  להחשיבו  שיש 

ומהתכלית של התורה עצמה. 

)מאמרים על יסודות היהדות, עמ' 22-32(

3. “ככה נראה אדם דתי?!” - על קידוש ה' ועל 
חילול ה'

נוסף ללימוד מקצועות החול קשור במושגים חילול ה'  טעם 

וקידוש ה'. 

אגב הדיון בבגדי שבת וכבודם, אומר ר' יוחנן: 

גנאי הוא לתלמיד חכם שיצא במנעלים המטולאים 
לשוק. 

בהמשך מוקצנת הסוגיה ופוסקת: 

כל תלמיד חכם שנמצא רבב על בגדו- חייב מיתה. 
אל  ָמֶות'.  ָאֲהבּו  ְמַׂשְנַאי  ‘ָּכל  ח,לו(  )משלי  שנאמר: 

תקרי משנאי אלא משניאי. 

)שבת קיד ע”א(

ביסוד דברי ר' יוחנן נמצא עיקרון ידוע והוא ששומרי המצוות, 

של  “שגרירים”  משמשים  שבהם,  החכמים  תלמידי  ובמיוחד 

הקב”ה בעולמו. בעשותם טוב הם מאהיבים את הקב”ה על 

בריותיו ובעשותם רע, חלילה, הם משניאים אותו על הבריות. 

עיקרון זה, של חילול ה' וקידוש ה' הנחה את גדולי ישראל לא-

פעם אחת לבחון לא רק מהו הישר והטוב בעיני ה', אלא גם 

כיצד נתפסים ונראים נוהגים שלהם בעיני הבריות.

החיצוני:  המראה  בשאלת  רק  אמנם,  נגעו,  הגמרא  דברי 

בגדים שלמים וללא רבב, אולם אם נכון הדבר ביחס לכסות 

חיצונית, דומני שהוא נכון שבעתיים בבואנו לבחון את דמותו 

של תלמיד החכם מבחינת אופיו וידיעותיו. 

לימוד חישוב תקופות מזלות שקבע  הזכרנו לעיל את חובת 

בר קפרא, באזהרה מן הפסוק )ישעיהו ה,יב( “ְוֵאת ֹּפַעל ה' ֹלא 

לבוש  בדבר  לעמדתו  ישיר  בהמשך  במקרה,  שלא   . ַיִּביטּו” 

תלמידי החכמים וחובתם במראה מכובד לעיני הבריות, מציע 

לשאלת  שנוגע  מחייב,  נימוק  הלימודי  בהקשר  גם  יוחנן  ר' 

חילול ה' בעולם: 

על  שמצוה  מנין  יוחנן:  א”ר  נחמני  בר  שמואל  א”ר 
האדם לחשב תקופות ומזלות? שנאמר )דברים ד,ו( 
ַוֲעִׂשיֶתם ִּכי ִהוא ָחְכַמְתֶכם ּוִביַנְתֶכם ְלֵעיֵני  ‘ּוְׁשַמְרֶּתם 
ָהַעִּמים'. איזו חכמה ובינה שהיא לעיני העמים? הוי 

אומר: זה חישוב תקופות ומזלות. 
)שבת עה, א(

יוחנן, חובת האדם לעסוק בחישוב תקופות ומזלות  לדעת ר' 

אינה נובעת רק מן הצורך להביט בפועל ה', אלא גם מסיבות 

העמים,  לעיני  בולט  אלה  בנושאים  ההבנה  חוסר  חיצוניות: 

להם  וגורמת  ניכרת,  בתחומה  הידיעות  הפגנת  ולחילופין, 

להעריך את חכמת ישראל. 

דומה  ימינו,  ניישם את העיקרון שביסוד דבריו למציאות  אם 

אחרים  הם  חכם  מתלמיד  כיום  הנדרשים  הידע  שתחומי 

ורחבים פי כמה: אדם בן תרבות צריך לרכוש ידע כללי בסיסי 

בתחומי ההגות והתרבות האנושית, הטכנולוגיה והמדע, הוא 

ברהיטות  להתנסח  לדעת  ואף  שפות  כמה  לדבר  נדרש 

ובאינטליגנטיות. הסתפקות בפחות מכך תעמיד אותו במקום 

בור ונחשל, ּוודאי שלא תזכה אותו בהערכה בסגנון  “ַרק ַעם 

ָחָכם ְוָנבֹון ַהּגֹוי ַהָּגדֹול ַהֶּזה” )דברים ד, ו(. 

הדברים נכונים לא רק כלפי חוץ, כלפי אלה שאינם יהודים, 

אלא גם )ואולי דווקא במיוחד( כלפי פנים, כלפי יהודים שאינם 

התורה  את  ולהעריך  להכיר  ולומדים  ומצוות,  תורה  שומרים 

ונותנה דרך שומריה ועושי דברה. כמה חילול ה' נגרם כאשר 

אדם  כאשר  הוא  נורא  כמה  ועוני!  נחשלות  עם  מזוהה  הדת 

דתי, ותלמיד חכם במיוחד, מדבר בשפה עילגת, מגלה חוסר 

הבנה בסיסית בענייני העולם הזה, ומבקש לייצג תורה שהיא 

עמוקה ורחבה מני ים!

“אז ממה, בעצם, חוששים?” - 
גורמים שיכולים להרתיע שומרי מצוות מלימודי חול

27.  כאן המקום להזכיר את האופן שבו פורשה הגמרא חובת “והגית בו יומם ולילה” - שמירה על זמנים קבועים יומיים של לימוד תורה. ולהמליץ לכל צעיר וצעירה דתיים הנכנסים 

לאוניברסיטה, לייחד זמן קבוע בכל יום ללימודי קודש, במסגרת שתסייע להם לשמור את זהותם הדתית.
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טכניון

הדיון שערכנו עד עתה בחן את היחס ללימודי חול הן מצדי 

האיסור או הנזק שהם עלולים לגרום, והן מצד החיוב והתועלת 

שיש בהם להביא. אולם דומני שכאן המקום להרהר בהנחת 

וזו עצם האבחנה  היסוד שעמדה בתשתית דברנו עד עתה, 

מובחנים  תחומים  כשני  והצגתם  ו”קודש”  “חול”  בין  הגורפת 

וכמעט סותרים.

1. “הלל הולך לשירותים” - מחלוקת הלל ושמאי 
בשאלת היחס לגוף

“וכל מעשיך  יוסי את האדם:  במסכת אבות )ב,טו( מנחה ר' 

נתן  דרבי  באבות  מובא  לכך  כהדגמה  שמיים”.  לשם  יהיו 

דיאלוג מפתיע בין הלל הזקן ותלמידיו:

כשהיה הלל יוצא למקום היו אומרים לו: להיכן אתה 
הלל?  מצווה,  מה  הולך.  אני  מצווה  לעשות  הולך? 
לבית הכסא אני הולך. וכי מצווה היא זו? אמר להן: 

הן. בשביל שלא יתקלקל הגוף.

איכן אתה הולך, הלל? לעשות מצווה אני הולך. מה 
מצווה, הלל? לבית המרחץ אני הולך. וכי מצווה היא 

זו? אמר להן: הן. בשביל לנקות את הגוף.

)אדר”נ, נו”ב ל'(

התייחס  הוא  המרחץ  לבית  או  הכסא  לבית  הלך  כשהלל 

לפעולות הללו כאל מצווה. מבחינה מהותית, הוא לא הבדיל 

בין הרגע שבו הוא יושב ולומד בבית המדרש, מתפלל בבית 

הכנסת או עוסק בצדקה וגמילות חסדים לרגעים של טיפוח 

הגוף וענייניו: מה אלה מצווה, אף זו מצווה. 

משל  הלל  הציע  תשובתו,  על  התמהים  לתלמידיו  כנימוק 

שרצו  מלכים  העתיק.  העולם  של  מלוכה  במנהגי  הקשור 

ואיקונין  לחזק את שלטונם ואת מעמדם דאגו לפזר פסלים 

כל  בפני  תעמוד  שדמותם  כדי  הממלכה,  ברחבי  שלהם 

הנתינים, ותזכיר להם מי השליט ומה כוחו.29 

מובן שפסל המייצג את המלך צריך להיראות נקי ושלם, ועל 

כן יש אדם שתפקידו לצחצח את האיקונין:

מלכים,  של  בפלטיות  העומדות  אוקיינות  אם  ומה 
המלכות  וממרקן,  שפן  להיות  עליהם  הממונה 
אלא  עוד  ולא  ושנה,  שנה  בכל  סלירא  לו  מעלה 

שהוא מתגדל עם גדולי המלכות,

ט,י(  )בראשית  שנאמר  ודמות,  בצלם  שנבראנו  אנו 
‘ִּכי ְּבֶצֶלם ֱא-ֹלִהים ָעָׂשה ֶאת ָהָאָדם'- על אחת כמה 

וכמה!

הגבישים  והגדרת  גילוי  על  לכימיה  נובל  בפרס  שכטמן 

הקווזי-מחזוריים. כדי להגיע לתגלית זו נדרש שכטמן לערער 

הגבישים(,  )תורת  בקריסטלוגרפיה  מקובלים  עקרונות  על 

ולספוג עלבונות והשפלות מצד עמיתיו החוקרים. סיפורו של 

יותר  מפורסם  אולי  דרך  וכפורץ  אמיתות  כמערער  שכטמן 

אינו  בהחלט  הוא  אך  אחרים,  מסיפורים 

דוגמה יחידה.

אולם מה שטוב להתפתחות המדע והיצירה 

של  בעולמה  בהכרח,  טוב,  אינו  האנושית 

החשיבה  סגנון  שמא  החוששים  יש  תורה. 

הספקני אותו מעודדת החשיבה המערבית, 

עלול לחלחל גם לחיים הדתיים, ומי שנחשף 

על  גם  מערער  עצמו  את  ימצא  אליהם 

הקב”ה,  של  קיומו  הדתיות:  היסוד  הנחות 

המחויבות לקיום המצוות והצייתנות לפרטי 

ותכונות נפש  ההלכה, בצד אמונות דתיות 

הכרחי  בסיס  לכאורה,  שהן,  אחרות  רבות 

לעולם הדתי. בהקשר זה מרבים להזכיר את סיפורו של רבי 

נחמן מברסלב “מעשה בחכם ובתם”, המפאר את התם שלא 

דרש במופלא ממנו, הסתפק בפרנסתו ושמח כל ימיו, ומגנה 

את חברו החכם שחקר ודרש, חיפש והחכים והתייסר תמיד, 

מכיוון שהספקנות ובקשת הוודאות החריבו כל בניין שבנה. 

אנושית,  כתכונה  התמימות,  בשבח  לדבר  מקום  יש  אכן 

המסוגלת להקנות להולכים בה עין טובה, ענווה וגם שמחה 

גדול  התמים  של  כוחו  ה'  בעבודת  במועט.  והסתפקות 

במיוחד, מכיוון שבהיעדר החקירה השכלית יש ויתור על כוחנו 

כבני אדם הדורשים הנמקה והבנה של הכול, לטובת שימת 

ספר  שמשבח  כפי  שבשמיים.  באבינו  ואמונתנו  מבטחנו 

ַוַיְּחְשֶׁבָה ּלֹו  בראשית את אברהם )בראשית טו,ו(: “ְוֶהֱאִמן ַבּה' 

ְצָדָקה”.

של  בדרכו  דווקא  נקט  עצמו  נחמן  ר'  כי  להעיר  יש  אולם 

יותר  העמוקה  שהאמונה  אחר28  במקום  אמר  ואף  החכם, 

בין  חילק  נחמן  שר'  נראה  ודרישה.  חקירה  מתוך  רק  מגיעה 

המון העם, עליו יש להגן במעטפת של אמונה תמימה, לבין 

נדרשים  ואף  שמסוגלים   - החכמים  תלמידי  או   - הצדיקים 

לעסוק בחכמה מכיוון שרק מתוך ההתמודדות עם השאלות 

הקשות, האפיקורסיות, יכול האדם להגיע למדרגת האמונה 

הגדולה ביותר, הנקייה מכל פקפוק. 

לחנך  בכלל  אפשר  אם  ספק  אנו,  בימינו 

בעקבות  חקירות.  בה  שאין  דתית  לתמימות 

בצד  העולם,  שעבר  ההשכלה  מהפכת 

אמצעי הפרסום והתקשורת, ותרבות ההמונים 

שעוטפים את כולנו, הרי שבימינו - נרצה או לא 

ידע,  עולמות של  נחשפים  כולנו  - בפני  נרצה 

של תרבות ושל סגנון חשיבה מערבי שכמעט 

כופים עלינו להרהר ולערער על הנחות היסוד 

ר'  ייעד  אותו  שהמסלול  נראה  צמחנו.  שבהן 

ולחכמים הוא המסלול היחידי  נחמן לצדיקים 

האפשרי בעבור אדם מאמין בן ימינו.

28.  ליקוטי מוהר”ן, תורה ס”ד.
שרידים מאוחרים למנהג זה ראינו בסוף המאה שעברה בפסלי לנין או סדאם חוסיין ברוסיה ובעירק, אולם גם פרסומי חוצות של פניהם של שליטים נפוצים עד היום בהרבה   .29

משטרים.

אפילוג - “המבדיל בין קודש לחול” - האם האבחנה הזו נכונה מחשבתית?

בימינו, ספק אם אפשר 
לחנך לתמימות דתית 

שאין בה חקירות.

כולנו נחשפים לעולמות 
של ידע, של תרבות 
ושל סגנון חשיבה 

מערבי שכמעט כופים 
עלינו להרהר ולערער 

על הנחות היסוד שבהן 
צמחנו.
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בהם. כל ההישגים הללו, לדעתו, הם ביטוי ל”צלם האלוקים” 

שבנו, בני האדם, וביצירתם ִמַּדֶּמה האדם המודרני לא-לוהים, 

בורא העולם.

מתוך עמדה שכזו, תחום הפעילות ‘הדתית' של האדם מתרחב 

הרבה מעבר לגבולות הקודש הידועים - תורה ומצוות, הוראה 

ולימוד, צדקה וחסד. תפקידו של עובד ה' בא לידי ביטוי לא-

פחות בעשייה אנושית טבעית ו”חילונית” לחלוטין, כמו פיתוח 

את  בדרכו  ממשיך  אחד  שכל  והתרבות,  החברה  המדע, 

כיבוש העולם בידי האדם ופיתוחו, את מלאכת הבריאה של 

הקב”ה.

אחרת  דמות  גם  אמנם  הציג,  סולובייצ'יק  הרב 

של  ב'  בפרק  ביטוי  לידי  הבאה  אדם,  של 

מן  טבעי  חלק  איננו  זה  אדם  בראשית.  ספר 

נזכר  לא  בריאתו  אופן  ובתיאור  הבריאה, 

הניגוד  דווקא  א-לוהים” אלא  “צלם  המונח 

שמהם  הנשמה  לבין  העפר  בין  הבולט 

ֱא-ֹלִהים  ה'  “ַוִּייֶצר  ב,ז(:  )בראשית  נוצר 

ֶאת ָהָאָדם ָעָפר ִמן ָהֲאָדָמה, ַוִּיַּפח ְּבַאָּפיו 

ַחָּיה”.  ְלֶנֶפׁש  ָהָאָדם  ַוְיִהי  ַחִּיים.  ִנְׁשַמת 

מתמדת  בסתירה  זה  אדם  חי  כך  מתוך 

והוא מצוי  ונשמה,  בין עפר  ורוח,  בין חומר 

בחיפוש מתמיד אחר הא-לוהי בבריאה. הוא 

שואל שאלות מטפיזיות על מהות העולם ועל 

תפקידו, חש בודד וזר למציאות שסביבו, וחותר 

לדבקות עם הקב”ה.

למודל  יותר  הרבה  דומה  ואורחותיו  האדם  של  זה  תיאור 

האדם הדתי כפי שהוא מוכר לנו, זה שעוסק בחיי רוח, מדבר 

שפה “דתית”, ומנסה למצוא בעולם הזה רגעים של התעלות 

וקדושה באמצעות תפילה, לימוד תורה, וקיום מצוות.

3. “ומי סוחב את המא”ג בצבא?” - שתי תפיסות 
חינוכיות בישיבות ההסדר בימינו

דמויות  שתי  ובין  ושמאי  הלל  בין  העתיקה  למחלוקת  הדים 

שונות  בתשובות  מצאתי  סולובייצ'יק,  הרב  שתיאר  האדם 

שהשיבו לאחרונה שני ראשי ישיבות הסדר לשאלה לאן הם 
חותרים בחינוך בוגריהם לאחר תום לימודיהם בישיבה.30

ראש ישיבת צפת, הרב אייל יעקובוביץ, השיב: 

לתלמידים  להנחיל  מנסה  שאני  שמה  חושב  אני 
היכן  חזקה.  ערה,  חיה,  ה'  עבודת  חיים,  דרך  הוא 
שלא יהיה... הבחורים שלנו המשרתים בצבא תמיד 
- בקבלת  נציגים של הקדושה במחנה  נשארים 
שבת סוערת, אפילו בהתוועדויות או בעריכת 
את  מביאים  הם  צדיקים,  של  יארצייטים 
ה'  עבודת  את  השמחה,  את  הקדושה, 
בהתלהבות בכל מקום שבו הם נמצאים, 
וסוחפים את סביבתם עמם. כך בשירות 

וכך אני מקווה שיהיו באזרחות.

ישיבת  ראש  העמיד  לחלוטין  אחר  מודל 

שלמה  הרב  באפרתה  היושבת  מחניים 

וילק : 

הוא  שואף  אני  שאליו  המקום 
להם  שיש  כך  שמתוך  יבינו  שהתלמידים 
כיפה הם יהיו הסטרטאפיסטים הכי טובים, 
המניינים,  את  שמארגנים  אלו  דווקא  ולאו 
שלהם  הדתיות  שבצבא,  שיהיו.  ככל  שמחים 
הכבד,  המא”ג  את  דווקא  לסחוב  אותם  תדחוף 
בוודאי שגם  כי  דווקא לסחוף מניין צוהל, אם  ולאו 
לישיבה אדם מקהילתי שהוא  זה מבורך... הבאתי 
מחבר הספר Start-up Nation, העוסק בהצלחתה 
הוא  המחבר  ישראל.  של  המפתיעה  הכלכלית 
והחברה  מצוות,  שומר  סטרטאפיסט,  בעצמו 

הלל הזכיר לתלמידיו שאת מלאכת הניקיון של פסלי המלך 

salery( שזוכה למעמד   - עושה בעל מקצוע בשכר )סלירא 

בצורתו  משקף  שהאיקונין  היות  המלך.  מצד  ומכובד  גבוה 

נתפסה  בו  פגיעה  כל  בעצמו,  המלך  את  נוכחותו  ובעצם 

שמירה  של  מעשה  וכל  בכבודו,  וכזלזול  במלך  כפגיעה 

וטיפוח, הקנה שכר וכבוד לעושהו. 

בני האדם משמשים כאיקונין  אנו  דומה, לדעת הלל,  באופן 

של מלך מלכי המלכים, שהרי נאמר עלינו שנבראנו בצלמו 

התחזוקה  אנשי  לשמש  גם  וביכולתנו  הקב”ה,  של  ובדמותו 

של אותם צלמים, כאשר אנו מטפחים את עצמנו ואת דמותנו 

הרי  ברצינות,  הלל  של  פרשנותו  את  ניקח  אם  האנושית. 

שמערכת היחסים שבין א-להים ואדם אינה נבנית על מתח בין 

גדלותו וקדושתו של הא-ל, לאפסותו ושפלותו 

א-לוהים”  “צלם  המושג  להפך,  האדם.  של 

עצמנו,  את  ולשמר  לטפח  שעלינו  מלמדנו 

לכבד את התכונות הגופניות והאנושיות שבנו, 

מתוך אמונה עמוקה שכל מה שיש בו 

באדם 

א  ו ה

ף  ו ק י ש

הקב”ה  של 

ובעצמו  בכבודו 

וייצוגו. 

להודות,  יש  הלל,  של  זו  תפיסה 

אינה היחידה שמצאנו במקורות. את 

העמדה ההפוכה מבטא שמאי הזקן, 

מיד בהמשך:

אלא:  כן,  אומר  היה  לא  “שמאי   

‘נעשה חובותינו עם הגוף הזה'”.

הפרדה  מתגלה  שמאי  של  בתורתו 

בין  האנושי,  ובין  האלוקי  בין  ברורה 

החלק הנעלה שבאדם )הנשמה( לחלק הארצי 

נדרש  כמובן,  שמאי,  גם  )הגוף(.  שבו  והחומרי 

ללכת לבית הכסא ולבית המרחץ, 

אולם בעוד שאת צורכי הנשמה הוא מילא בכבוד ובאהבה, 

את מלאכות הגוף הוא עשה בצמצום ומתוך הרחקה, משום 

שראה בו רע הכרחי, שצריך “לצאת ידי חובתו”.

האנושי,  לגוף  היחס  בשאלת  לכאורה,  חולקים,  והלל  שמאי 

אולם בעומק דבריהם, נוגעת מחלוקתם ליחס בין חומר ורוח, 

חול וקודש באופן כללי, ומתוך כך גם לשאלת היחס ללימודי 

חול, שהיא ענייננו פה. מדברי הלל נלמד לא רק שחשוב לנקות 

את הגוף ולטפחו, ואולי גם לעסוק בתורות הנוגעות לבריאות 

וטיפוח )רפואה, התעמלות, אופנה וכיוצא באלה(. אלא באופן 

רחב יותר, שהאנושיות כשלעצמה היא שיקוף של הא-לוהות, 

ועל כן אפשר לבטל את החלוקה הדתית המקובלת בין אדם 

לא-לוהים, בין חומר לרוח, ובין חול לקודש.

2. “אדם הראשון... ועוד אחד” 
- שני טיפוסי אדם בהגות הרב 

סולובייצ'יק

ימי הלל, בספרו  קרוב לאלפיים שנה אחרי 

“איש האמונה הבודד” )עמ' 18-14(, התייחס 

“צלם  לביטוי  סולובייצ'יק  י”ד  הרב  גם 

צייר,  והוא  בראשית,  שבספר  א-לוהים” 

לאורו, את דמות האדם אותו מפארת התורה 

בפרק א' של הספר: 

נתברך  א-להים  בצלם  שנברא  הראשון  האדם 
כבירים  ובכוחות  יוצרת  לפעילות  רבתי  בתנופה 
הוא  ביותר  הבולט  והכוח  זו,  מגמה  הגשמת  לשם 
השכל האנושי המסוגל לעמוד מול העולם החיצוני 
של  מגמתו  מה  המסובכת...  פעולתו  את  ולחקור 
הוא  לקראתה  אשר  התכלית  מה  הראשון?  האדם 
כי  ברור  עצום?  ובמרץ  הרף  ללא  עצמו  מאמץ 
ה'  אשר  תכלית  אותה  אחת,  אלא  אינה  התכלית 

הציב בפניו: להיות ‘אדם', להיות הוא עצמו.

הרב סולובייצ'יק סוקר את המצאות האדם המודרני - רפואה, 

לתרבותי  העולם  את  שהפכו  ומשפט-  יצירה  מדע,  תעופה, 

וכבשו את המציאות הפראית תחת רגלי האנושות, והוא גאה 
30.  רועי הורן, ישיבות: הדור הבא, מוסף שבת, מקור ראשון, 15 במרס 2012.

31.  שמונה קבצים ח', פו; אורות הקודש ח”א, עמ' קמג.

המושג "צלם א-לוהים" 
מלמדנו שעלינו לטפח 

ולשמר את עצמנו, לכבד 
את התכונות הגופניות 
והאנושיות שבנו, מתוך 

אמונה עמוקה שכל 
מה שיש בו באדם הוא 

שיקוף של הקב"ה 
בכבודו ובעצמו וייצוגו
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ו
בחוברת זו עסקנו בשאלת היחס הראוי ללימודי חול והשכלה 

כללית בעולמנו הדתי. 

סקרנו מימרות והלכות שונות של חז”ל, הדורשות, לכאורה, מן 

האדם המאמין לשקוע כולו בעולמה של תורה, ולהסתגר מפני 

כל חוכמות זרות וחיצוניות, מחשש להשפעתם הכפירתית. 

אולם כשבחנו את הדברים לגופם, זיהינו בעיקר חשש מפני 

של  בהקשרים  זרות  בשפות  שימוש  מפני  התורה,  שכחת 

בגידה לאומית, או מפני לימוד דברי כפירה ופרשנות שגויה 

של כתבי הקודש. 

ואכן, כשבדקנו את יחס חכמי ישראל להשכלה כללית במשך 

ההיסטוריה, גילינו דמויות רבות של תלמידי חכמים מובהקים 

זמנם,  של  המדעי  ובעולם  הכללית  בתרבות  מעורים  שהיו 

לתפקידיהם  במקביל  מדעיים  בעיסוקים  שימשו  אף  חלקם 

בעיקר  מצאנו  חול  ללימודי  התנגדות  מגמות  הרבניים. 

במדינות  החיים  מציאות  בשל  כנראה  אשכנז,  חכמי  בקרב 

הנוצריות, שבהן יהודים שביקשו להתערות בחברה הכללית 

האמונה  את  ולאמץ  דתם  את  להמיר  נדרשו  ובהשכלתה, 

הדתית השלטת. מציאות זאת השתנתה בתקופת ההשכלה, 

ורכישת  חול  לימודי  עידוד  מגמות  באשכנז  אף  החלו  ואז 

השכלה כללית, כדוגמת תנועת “תורה עם דרך ארץ” מיסודו 

של רש”ר הירש.

אולם את לימודי החול, כך טענו, צריך לא רק להתיר ולאפשר, 

מדי  מזמנים  שהם  משום  ראשית,  ולחייב.  לעודד  אף  אלא 

פעם מפגש ייחודי עם החכמה הא-לוהית ויופייה, וידע מעשי 

לכך,  מעבר  אך  התורנית.  בספרות  למצוא  יכולנו  שלא  רב 

במציאות המודרנית שבה כל בן תרבות נחשף לאוצרות ידע 

רחבים, ישנו חילול ה' גדול בעובדה שדווקא יראי ה' מתגלים 

כנעדרי שפה וכלים ומציגים הבנה חלקית ועילגת של הוויות 

העולם.

של  מסוימים  בחוגים  השוררת  הרתיעה  את  להסביר  הצענו 

חברה הדתית בימינו מפני השכלה, כנובעת בעיקר מהחשש 

החברתי, שמא לימודים בסביבה חילונית יביאו לסחף ולאבדן 

מההסתייגות  גם  מושפעת  הרתיעה  כן,  על  יתר  דתית.  זהות 

מאופי הלימוד החילוני, המעודד ביקורתיות וספקנות ותכונות 

הנדרשים  הסמכות  ולקבלת  לתמימות  שמנוגדות  נוספות 

בחיים דתיים. חששות אלה אינם מופרכים, אולם יש להודות 

שהבריחה מהתמודדויות אלו כמעט אינה אפשרית במציאות 

המודרנית, שבה חשופה בפנינו תרבות חילונית בדרכים רבות 

ובמקומות רבים. נראה שהדרך להתמודד עמן היא בהגדרת 

עולם  ובבניית  הדתי,  לאדם  קבועים  ועוגנים  ברורים  גבולות 

על  מבוסס  ואינו  וביקורת,  ספק  עם  לחיות  שיודע  רוחני 

תמימות בלבד.

בשאלת  ועסקנו  הרחבנו  בשוליהם,  לא  אך  הדברים  בסוף 

היחס בין החול והקודש באופן המושגי והעמוק ביותר. הצבענו 

על מחלוקת יסודית ותשתיתית המלווה את היהדות למן זמנם 

של הלל ושמאי, דרך מודלים שונים של אדם הראשון שהגדיר 

ההסדר  בישיבות  חינוכיות  מחלוקות  ועד  סולובייצ'יק,  הרב 

בנות זמננו, בשאלת היחס לגוף, לחומר ולחיי המעשה. עמדה 

וקודש,  חול  ובין  ורוח,  חומר  בין  ונפש,  גוף  בין  מבחינה  אחת 

האחרונים  את  להעדיף  ומכוונת  השתיים,  בין  מתח  מציבה 

ולעומתה, העמדה האחרת מזהה ביסוד  על פני הראשונים, 

סוברת  כן  ועל  אחת,  א-לוהית  אחדות  הללו  ה”הפכים”  כל 

שהעצמת הגוף והחומר, האדרת האדם וצרכיו ונתינת מקום 

לא-לוהי  ביטוי  הם  גם  אלה  כל   - החולין  לענייני  גם  נכבד 

שבאדם ובעולם, ובכוחם לממש אידיאות רוחניות נעלות. 

את  תלה  ואף  ביותר,  הפיוטי  באופן  הדברים  את  שניסח  מי 

אברהם  הרב  היה  הגלות,  בקלקולי  המצמצמות  התפיסות 

יצחק הכהן קוק. לדבריו:

נתן  הוא  למדינה.  מיליארדים  מכניסה  שבבעלותו 
חשיבות  על  לא  לבחורים,  שלמה  מוסר”  “שיחת 
בכך  שמים  שם  קידוש  על  אלא  במפעל  המזוזה 
על  המבוססת  כלכלית,  מעצמה  היא  שישראל 
יזמות טכנולוגית. כאן הקדושה - בחוסנה הכלכלי 

של מדינת היהודים.

הציונות  את  שאפיינה  הראשית  המגמה 

הזקן,  הלל  של  עמדתם  היא  מראשיתה, 

ובוגר  סולובייצ'יק  הרב  של  הראשון  האדם 

וילק חותר אליו. בעיני ראשי  הישיבה שהרב 

הציונות )חילונים ודתיים כאחד( הייתה שיבת 

עם  של  פיזית-גאוגרפית  גאולה  רק  לא  ציון 

 - גם  אלא  העמים,  בין  ומפורד  מפוזר  שהיה 

ואולי בעיקר- גאולה נפשית ורוחנית של רוח 

האומה הישראלית מ”מקדשי המעט” שבהם 

התכנסה - בית הכנסת, בית המדרש ומוסדות 

החסד הקהילתיים, חזרה אל השדה, השוק, והמרחב הציבורי. 

המפעל הציוני זימן אתגרים חדשים הקשורים בבניית כלכלה 

וצבא, חקלאות ותכנון עירוני, כשאת כל אלה מלווה התחושה 

הנביאים  וחזון  מלמעלה,  התהליכים  את  הדוחפת  ה'  יד  של 

המתממש. 

ברוח הדברים דלעיל התנסח הרב אברהם יצחק הכהן קוק 

כשכתב: “אין באמת חול מוחלט בעולם”31. הוא אף טען: 

החולין  לידי  עד  שירד  שבחול,  הקודש 
הגמורים, הוא יותר נשגב וקדוש מהקודש 
הרבה.  מסתתר  שהוא  אלא  שבקודש, 
שיבואו  העולם  לתיקוני  ותכלית  קץ  ואין 

מכל הטוב הבא לעולם בדרך חול.

)שמונה קבצים ד', סב; אורות, עמ' פה(

לא באנו לחלוק כמובן על חשיבותם הרבה 

של לימודי הקודש. העוסק בתורה מקיים את 

ובאופן  ישירות  ופוגש  תורה,  תלמוד  מצוות 

המובהק ביותר, את דבר ה' המדריך ומכוון 

חכמות  של  משלים  לימוד  ללא  אולם  אורחותיו.  בכל  אותו 

שבידיו  הכלים  ומצומצמת,  חלקית  הבנתו  תהיה  כלליות, 

חסרים, והעולם כולו, כדברי הרב קוק, בלתי מתוקן.

דברי סיכום

הרב שלמה וילק, ראש 
ישיבת מחניים: "אני 
שואף שהתלמידים 

שלנו בצבא - הדתיות 
שלהם תדחוף אותם 

לסחוב דווקא את 
המא"ג הכבד
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משחשך האור, משגלתה שכינה, משנעתקו רגלי 
האומה מבית חייה, החל הצמצום להיות נתבע. 

עז חילוני עלול להיות לרועץ, כל יופי טבעי  כל 
וחשקו עלול להאפיל את אור הקדש ותם הטהרה 
והצניעות, כל מחשבה שלא נתגדלה כולה במחנה 
ישראל יכולה להרס את סדר האמונה והחיים 
הישראליים, כל שמינות קטנה מביאה לידי בעיטה. 
הקדרות והפחדנות,  מכאן באו העוצב והסגוף, 
וביותר ממה שפעלו אלה על החיים הגשמיים פעלו 
על החיים הרוחניים, על רוחב המחשבה, על תעופת 

ההרגשה. 

)אורות התחייה, טו(

לדעת הרב קוק, ריחוק עם ישראל מארצו הביא ריחוק מכל 

וחיים בפחד  וסכנת קיום לאומי,  דבר ארצי, תחושות ערעור 

מתמיד מפני אסתטיקה, מפני יצר, מפני עולם החול, או מפני 

המתגוננת  המציאות  במובהק.  יהודית  שאינה  תרבות  כל 

הזו היא הרסנית, לדברי הרב, לא רק לחיים הגשמיים, אלא 

הטובה,  הבשורה  להם.  ובעיקר  כאומה  שלנו  הרוח  לחיי  גם 

שאותה  הגאולה,  בוא  עם  תסתיים  זו  שתקופה  היא  לדעתו, 

זיהה כבר בימיו: 

)ישעיהו  בכח  קורא  שקול  הקץ,  יקיץ  אשר  עד 
ִמְׁשְּכנֹוַתִיְך  ִויִריעֹות  ָאֳהֵלְך,  ְמקֹום  ‘ַהְרִחיִבי  נד,ב-ג(: 
ִּכי  ַחֵּזִקי.  ִויֵתֹדַתִיְך  ֵמיָתַרִיְך  ַהֲאִריִכי  ַּתְחֹׂשִכי;  ַאל  ַיּטּו 
ְנַׁשּמֹות  ְוָעִרים  ִייָרׁש  ְוַזְרֵעְך ּגֹוִים  ִּתְפֹרִצי;  ָיִמין ּוְׂשמֹאל 

יֹוִׁשיבּו.



המערכים נוסחו בלשון זכר, אך מכוונים לגברים ולנשים כאחד

מערך הדרכה והצעות לפעולה 
בתנועות נוער

מאת מדרשת תורה ועבודה

תורה ועבודה
מדרשת 
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קב קבל האמת ממי שאמרה
יחידה זו ממוקדת בסוגיית לימוד מגויים וממקורות חיצוניים לעולם היהודי. 

מטרת הפעולה היא העברת המסר כי גם בקרב הגויים עשויים להיות אמת, חכמה ורעיונות הראויים ללמידה ולאימוץ בידינו. ברוח 
הביטוי שטבע רמב"ם: "שמע האמת ממי שאמרה" )הקדמת רמב"ם לשמונה פרקים( שלפיו רעיון נשפט לא לפי מי שביטא אותו, 

אלא לפי המשמעות שהוא מבטא; אם אמת הוא - נאמצנו, ואם לאו - נדחה אותו, אך לא נפסול אותו רק בגלל מקורו.

 מטרות הפעולה:
החניכים יבינו כי אמת איננה נחלתו הבלעדית של האדם היהודי. א. 
החניך ילמד לבחון אמיתֹות הנחשפות בפניו באובייקטיביות, ולא על בסיס שיפוט של מי שמסר אותן.ב. 

 מהלך הפעולה:

1."איך זה מרגיש"?
נפתח את הפעולה בסיפור. מומלץ להעביר את הסיפור בטכניקת דמיון מודרך: החניכים יישבו בעיניים עצומות והמדריכים יובילו 

אותם אל הסיטואציה. 

יצאנו לטיול שנתי. דמיינו לעצמכם את הנוף המדהים. כל אחד יתחבר לנוף שהוא הכי אוהב - לנוף מדבר, לנוף ירוק, 
למרחבים אין-סופיים, לנוף הים )נסו להכניס אותם באמת לאווירה של דמיון(. היה "כיף לא-נורמלי"; באמת אחד הטיולים 
הטובים שהיו - חברים, ראש פתוח מצד המורים והרבה צחוקים. רב בית הספר יצא איתכם לטיול ופתאום פותח בדבר 
תורה. לא-ברור למה, אבל פתאום דבריו מחלחלים פנימה. אתם מרגישים שלבכם ונשמתכם נפתחים למשהו חם ועוטף. 
ארצות  נשיא  אובמה  ברק  את  מצטט  הרב  המשפטים,  באחד  ופתאום,  תורה,  ובדברי  חסידים  בסיפורי  ממשיך  הרב 

הברית ולומד מדבריו מסרים לחיינו. אתם מתחילים להתבלבל ביניכם לבין עצמכם ואז אתם אומרים לעצמכם:

"איך אני מרגיש כלפי זה"?

מן הסתם תשובות החניכים יהיו מעורבות וינועו בין "מוזר" לבין "מפתיע". חלקם אולי יגידו כי תחושתם היא שזה לא נכון ואולי חלקם 
יגידו שזה כלל לא מוזר בעיניהם. אין לפתוח כעת דיון בנוגע לתחושות החניכים. נדחה זאת להמשך.

2. אמרי שפר 
לפני הפעולה גזרו את הכרטיסים המלבניים. יש להדביק את צמדי המלבנים גב אל גב. הִאמרות עוסקות בנושאים שונים של חכמת 

חיים כגון אמונה, מוסר וכיוצא באלה. חלקן ממקורות יהודיים וחלקן לא.
מובן שהצד הפונה למעלה, יהיה צד הִאמרה וצד המקור יהיה מוסתר.

מטרת שלב זה היא להראות כי ישנם רעיונות שמהם אנחנו יכולים ללמוד, שמקורם מחוץ לעולם היהודי.
פזרו בחדר את האמרות ובקשו מהחניכים להתבונן בהן כמה רגעים. בקשו להסתובב ביניהן ואחר כך להיעמד כל אחד ליד האמרה 

שאיתה הוא הכי מזדהה.
לאחר שהחניכים יבחרו עם איזו אמרה הם מזדהים, בקשו מכמה מהם להסביר את בחירתם. כעת בקשו מהם להפוך את הכרטיסים 

ולקרוא מי אמר את האמרה שאיתה הזדהו.
*אם החניכים אינם מבינים את האמרות, הסבירו אותן לפני שהם בוחרים.

בין כל מידות האלוהים, על אף 
שכולן שוות, מידת הרחמים 

זוהרת הרבה יותר ממידת הדין.

העולם הוא מקום מסוכן לחיות 
בו, לא בגלל האנשים שעושים 

רע, אלא בגלל אלה שלא עושים 
דבר בעניין.

במקום שאין אנשים,
השתדל להיות איש.

אם אין טלית, מתעטפים בארבע 
כנפות הארץ ומתפללים.

אמונה היא לעשות את הצעד 
הראשון גם כשאינך רואה את 

התמונה כולה.

אמונה שאין בה ספקות היא 
אמונה מתה.

אל נא תתפללו לחיים קלים 
יותר. התפללו להיות אנשים 

חזקים יותר.

אף אדם איננו אי, כל אחד הוא 
חלק ממשהו...

לכן, אל תשאל למי מצלצלים 
הפעמונים, לך הם מצלצלים!

האושר פירושו למלא את 
חובתך, וככל שהחובה קשה 

יותר, כך האושר גדול יותר.

מיגל דה סרוואנטס
סופר ומחזאי ספרדי

אלברט איינשטיין
מדען יהודי

מסכת אבות, פרק ב, משנה ו

ר' מנחם מנדל מקוצק

מרטין לותר קינג
כומר שחור עור, לוחם למען זכויות 

שחורים

מיגל דה-אונאמונו
סופר, משורר ופילוסוף ספרדי

ג'ורג' ו' בוש האב
לשעבר נשיא ארה"ב 

ג'ון דאן
משורר ואיש כנסייה אנגלי

ניקוס קאזאנצאקיס
סופר יווני



במקום שאין אנשים,
השתדל להיות איש.

אף אדם איננו אי, כל אחד הוא חלק ממשהו...
לכן, אל תשאל למי מצלצלים הפעמונים, 

לך הם מצלצלים!
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סכמו את הדיון בראיה משתי המתודות שהעברתם.

האמירות עוסקות בנושאים כמו אמונה, מוסר ובנושאים נוספים שהתורה עוסקת בהן רבות. אף על פי שחלקן ממקורות שאינן מן 
התורה, וחלקן נאמרו בידי נוצרים או מוסלמים. חלק מהחניכים מצאו את עצמם מזדהים יותר עם ִאמרות אלו. המסקנה המתבקשת 

היא פשוטה:
רעיונות של אמת וחכמה עשויים להימצא גם מחוץ לתורה וליהדות.

רעיון נשפט לפי משמעותו ולא לפי בעליו.

* חשוב: במהלך הדיון עשויה לעלות שאלת קיצון טובה: מה לגבי אמירות ששייכות לאנשים שמסמלים בעבורנו רוע קיצוני? )לצורך 
הבהרת העניין: מה עם אמרה חכמה שאמר היטלר?( 

אם עולה שאלה כזו, הדגישו ששאלה כזו היא נושא לפעולה ולבירור בפני עצמם, ואילו אנחנו עוסקים כרגע באנשים שלגביהם אין 
מחלוקת ביחס להיותם בני אדם מוסריים.

4. אז למה לא? - דיון
נחזור לסיפור על דרשתו של הרב.

Õ .נבקש מהחניכים להזכיר את התחושות שעלו אצלם מהסיפור
Õ ?נשאל את מי שתחושותיו היו שליליות, האם תחושותיו עדיין כאלו
Õ ?נשאל האם יש מישהו ששינה את דעתו

 
נציע, כמובן לא כקביעה, שיכול להיות שהתחושות המעורבות שלנו נובעות מההנחה השגויה לפיה ברגע שמכניסים מקור שלא 
שייך לתורה לצד התורה, אנחנו בעצם פוגעים בקדושת התורה. כאן חשוב לציין כי כמובן שעלינו לעשות הפרדה ברורה במקורות 
הרעיונות, ולתת למקור תורני את הכבוד הראוי לו והשייך לו. אולם כאשר אנחנו לוקחים רעיון ממקור חוץ תורני/יהודי, אנחנו מאמינים 

שהוא בעצם מבטא רעיון ששייך לעולמנו, עולם התורה. 
בעצם אנחנו מלקטים אמיתות ממקומות שונים ומקורות שונים, אך בסופו של דבר אנחנו מאמינים כי האמת נובעת ממקום אחד- 
ריבונו של עולם. וכאשר אנחנו מזהים רעיון במקום אחר, אנחנו נותנים גם לו את הכבוד הראוי לו, רעיון ששייך לאמת ובמקורו לריבונו 

של עולם.

 דיון 
פנו למי שבחרו אמרה שאינה ממקור יהודי ושאלו:

Õ  ?האם ידעתם מי אמר את ההיגד שעל הכרטיס לפני כן
Õ ?אם ענו בחיוב, שאלו האם העובדה שהדברים נאמרו בידי גוי, הייתה שיקול מבחינתם
Õ ?אם ענו בשלילה, שאל האם היו משנים את בחירתם אילו ידעו
Õ ?האם הייתם מעדיפים שבעל האמרה יהיה יהודי? מדוע

תוכלו להפנות את אותן שאלות לחניכים שבחרו אמרה ממקור יהודי בניסוח הפוך:
Õ ?האם הייתם בוחרים בה אילולא הייתה ממקור יהודי

3. איפה האמת? 
בקשו מהחניכים לחזור למקומותיהם ופתחו בדיון על השאלות והתשובות שענו החניכים שאליהם פניתם. בדיון יעלו מן הסתם 
תגובות מגוונות, עליכם לפתח אותן כדי לעזור לחניכים לחשוב האם מקור הציטוט משמעותי מבחינתנו ביחס למידת קבלתנו 

אותו.

 דיון
השאלות המכוונות את הדיון יתחילו בשאלות ששאלתם את החניכים בעקבות הציטוטים.

Õ ?מדוע הייתם מחליפים או לא מחליפים אמרה
Õ ?האם מקור הציטוט הוא שיקול בעיניכם? מדוע

המשיכו בשאלות רחבות יותר:
Õ ?האם בכלל יכול להיות רעיון בעל משמעות ראויה לאימוץ, שלא בא מהתורה, או ממקורות העם היהודי
Õ ?האם יש ערך להעדיף ִאמרה ממקור יהודי על פני מקור שאינו יהודי

* בשאלה זו אנו מכוונים גם לשאלה מדוע לא לקבל רעיונות ממקורות שאינם יהודים. כאן חשוב להדגיש כי   
הזדהות עם רעיון שמקורו באדם נוצרי או מוסלמי, אינו אומר שאתה מזדהה עם הנצרות או עם האסלאם, אלא 
רק עם אותו רעיון. חשוב להבין כי תפיסת עולם היא דבר שיכול להיות מורכב מרעיונות רבים, עם דבריו האלה 

של אותו אדם אתה מזדהה, אך אין זאת אומרת שאתה מזדהה עם תפיסת הא-לוהים שלו למשל.
Õ ?האם בכלל עלינו לתת משקל למקור הציטוט

 טיפ למדריכים:  במהלך הדיון, ערכו 'שיקוף' של תשובות החניכים. חזרו על תשובתם בלשונכם, הסבירו אותה וודאו שהבנתם 
אותה וששאר חברי הקבוצה הבינו.

לסיכום הדיון קחו שניים מן הכרטיסים: 

הציטוט ממסכת אבות וסוף דבריו של ג'ון דאן עוסקים באותו רעיון: המחויבות המוטלת על האדם לפעול ולא להמתין למישהו 
אחר. רעיון זה הוא רעיון מוסרי מאין כמוהו. במסכת אבות ראו אותו כראוי להיכתב בה. ג'ון דאן היה משורר ואיש כנסייה אנגלי, 
שביטא בדבריו את הרעיון שהבאנו ממסכת אבות. יש שיגידו שבלשונו השירית ובתוספת של תחילת דבריו, הוא אף ביטא את 

הרעיון בצורה טובה יותר. 

 סיכום:
נוכל לסכם עם דבריו של הרב אהרן ליכטנשטיין, ראש ישיבת הר עציון, שסיפר 
על כך שהרב סולובייצ'יק היה לומד את דבריו של סרן קירקגור, פילוסוף דני 

נוצרי:

"הר' סולובייצ'יק, אם לאחר בדיקתו הזהירה, הוא מוצא את הדברים 
לגבי  תודעתנו  את  כמעמיקים  כמוסריים,  כאמתיים,  שם  שקרא 
עבודת ה', האם עליו להסיר את הדברים הללו הצדה? האם עליו 
להתעלם מהם? למה? רק מפני שהם מבוססים על קירקגור? - אם 
הרעיון אמיתי אז הוא ייטול אותו, ואם לאו, הוא יתעלם ממנו. לא מפני 

שהרעיון נמצא אצל קירקגור, אלא מפני שהוא אינו נכון."  
       
הרב אהרן ליכטנשטיין, מבקשי פניך   

יכולה  שהאמת  להבין  צריך  בחדות:  הנקודה  את  ביטא  ליכטנשטיין  הרב 
להימצא גם במקורות חיצוניים לתורה ולעם ישראל, אולם זה לא ימנע מאיתנו 
במנותק  משמעותם  לפי  אותם  נשפוט  ולקבלם.  ללומדם  אותם,  לשמוע 
האמת  "שמע  פרקים(  לשמונה  )הקדמה  כשאמר  רמב"ם  כוונת  זו  ממקורם. 
שאב  שרמב"ם  ליכטנשטיין  הרב  סיפר  עצמה  זו  אמרה  על  שאמרה".  ממי 

אותה ממקורות גויים.
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ביחידה זו נבחן כיצד התפתחות הידע בעולם, תרמה - ותורמת - גם להתפתחות עולם התורה ועולמנו היהודי. נקיים דיון שבו נבחן ידע ו
ה'.  ומעבודת  הרוחני  מעולמנו  חלק  להיות  יכולים  כלליים  לימודים  כיצד  לראות  ננסה  כללי.  ידע  בלימוד  הגלומות  הסכנות  את 
במהלך הפעולה נלמד על גדולי ישראל שלמדו מחכמי הגויים וקיבלו מהם, נדון בסייגים מלימודים כאלה ונחתום בתרומת לימודים 

כאלה לעבודת הא-לוהים ולתיקון העולם.

 מטרות הפעולה:
החניכים יבינו כי היהדות מתפתחת גם בזיקה להתפתחויות כלליות בעולם שמחוץ לה.א. 
החניכים יבינו כי ידע וחכמה חיצוניים אינם איום אלא דווקא כר פורה להעשרת עולמנו היהודי.ב. 

 מהלך הפעולה:

1. מישהו אמר אבולוציה?!
נפתח את הפעולה במשחק:

כל החניכים יסתובבו בחדר ויקראו: "אני ביצה", "אני ביצה". כאשר ביצה תיתקל בביצה אחרת, הן ישחקו במשחק "זוג או פרט". 
המפסידים יצאו מן המשחק והמנצחים יעלו בסולם האבולוציוני, ויקראו: "אני אפרוח", "אני אפרוח". כאשר אפרוח יתקל באפרוח 
אחר, הם ישחקו במשחק "זוג או פרט". המפסידים יצאו מן המשחק והמנצחים יעלו בסולם האבולוציוני ויקראו: "אני תרנגולת", "אני 
תרנגולת" כאשר תרנגולת תיתקל בתרנגולת אחרת הן ישחקו במשחק "זוג או פרט", המפסידים יצאו מן המשחק והמנצחים יעלו 

בסולם האבולוציוני ויקראו: "אני שניצל", "אני שניצל" - עד שיישאר מנצח יחיד.
מטרת המשחק היא להציג, בשטחיות ראשונית, את תאוריית האבולוציה, לאחריו שאלו את חניכיכם האם הם שמעו על התורה הזו. 

הסבירו להם בקצרה )אפשר להיעזר במידע המצורף(:

צ'ארלס דרווין נחשב אבי תורת האבולוציה המודרנית. הרעיון המרכזי של תורתו היה רעיון "הבררה הטבעית" 
ומשביח את  כולו,  ומתפתח העולם  - החזק שורד. כך מתפתחת האנושות  כי בטבע  ובמרכזה עומדת ההנחה 

עצמו בטבעיות כל הזמן. תאוריה זו שנויה במחלוקת בגלל כמה וכמה סיבות, ובהן: 
1. השימוש שעשו בה הנאצים כדי לבסס את תורת הגזע שלהם.

2. ההנחה כי האדם התפתח מן הקוף. 
3. לא נמצאו ממצאים המאששים אותה. 

תורת האבולוציה והיחס אליה בעולם היהודי הם נושא מורכב, המעלה תמיד שאלות ותהיות בעיקר משום שתורת האבולוציה היא 
תורה חיצונית, הבאה ממקור זר לחלוטין לעולם התורה ולכאורה עומדת בסתירה לפשט הפסוקים בפרשת בריאת העולם. 

ליישב את הקושיות העולות ממנה.  אין אתם אמורים  וכן  או לא,  נכונה  דגש למדריכים: לא לכם לפסוק האם תורת האבולוציה 
השאלה המועלית היא אחת: האם צריך להכירה וללמוד אותה, להתייחס אליה או להתעלם ממנה?

מן הסתם, תשובות החניכים ינועו מרתיעה מוחלטת ליחס זהיר. לחלקם אולי לא תהיה בעיה עם תורת האבולוציה אך סביר להניח 
שיהיו מי שיסתייגו ממנה ברמה זו או אחרת.

אמרו לחניכים לזכור את תשובותיהם, וכי תחזרו אליהן בהמשך.

2. לימודים כלליים - כן או לא?
נמשיך למשחק תחרותי נוסף בין שתי קבוצות: 

כל החניכים מקבלים דמות - בעל מקצוע )ראה נספח 1 - אפשר להוסיף כראות עיניכם( ועליהם להציג אותה בפנטומימה בפני 
חברי קבוצתם, שאמורים לגלות בתוך פרק זמן מוגבל, מה הוא הוצג. הקבוצה המנצחת, כמובן, היא זו שגילתה כמה שיותר בעלי 

מקצוע.

נשאל אחדים מקרב בעלי המקצוע המדומים שאלות הלכתיות ושאלות לא-הלכתיות הנוגעות לתחום שלו:
אגרונום או חקלאי - האם הקפדת על איסור כלאיים? 	 
רופא - האם מותר לנתק את החולה ממכונת ההנשמה כשהוא בתרדמת? מדוע הילד פורח או נחנק כשהוא אוכל אגוזים? כיצד 	 

שומרים על תזונה נכונה?
כלכלן - איך נדאג שיהיו פחות עניים בארץ? אם אני רוצה לתת מעשר, כמה זה יוצא מהמשכורת שלי?	 
טבח - מתי נדע שהבצק החמיץ? 	 
מהנדס מכונות - כיצד בנוי מטוס קרב?  איך עובדת מכונת הנשמה? 	 
ארכיאולוג - היכן חי דוד המלך? מהי כתובת חזקיהו?על מה היא מעידה?	 
אדריכל - כיצד נבנה בית כנסת הגדול בירושלים? איך ייבנו כל הבתים ברחבי הארץ? 	 

 דגש למדריכים: אין החניכים מוכרחים באמת לדעת את התשובה. תשובתם תנוסח על פי מיטב ידיעתם.

 דיון
נשאל את החניכים: 

ÕÕ )?כיצד בעל המקצוע יודע את התשובות? )וגם אנו, את מה שאנחנו יודעים, מהיכן אנחנו יודעים
ÕÕ?מדוע חשוב שבעל המקצוע יידע תשובות אלו
ÕÕ?מדוע הכרחי שיהיו בעלי מקצוע מתחומים שונים בתוך עם ישראל

נסכם כי ישנו ידע רב שנלמד מהעולם הרחב והוא מאפשר לנו לחיות, לשמור מצוות ולקיים הלכה. הוא עוזר לנו לשמור על חיינו 
בהתאם לציוויים מפורשים כמו 'ָוַחי ָּבֶהם' )ויקרא יח, ה( או 'ְוִנְׁשַמְרֶּתם ְמֹאד, ְלַנְפֹׁשֵתיֶכם', להגן על עמנו ובנוסף מעשיר את עולמנו 

הרוחני, התורני והערכי.

קראו יחד את דברי ד"ר חנה קהת:

"נראה לי כי רק בגישה כזו יש סיכוי ליצירת דיאלוג תרבותי אמיתי בין התורה לערכים המודרניים ובייחוד הפוסט-
ועל התחברותם לערכים  ניתן לחשוב על בחינה מחודשת של ערכים אשר התפתחו בעולם החדש  מודרניים. 

קדומים בתורה. כמו צדקה ושוויון סוציאלי, כבוד האדם אשר נברא בצלם, זכויות מיעוטים וכיוצא בזה...
דעה הצומחת מהאזנה והידברות עם דעות אחרות המאתגרות ומעשירות אותה  קרובה יותר לאמת וזוכה להכריע 

את המציאות בסופו של דבר" 
)מתוך מאמר של ד"ר חנה קהת(

ידע ומדע חיוניים לעולם היהודי המודרני

possan
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ידע ו
3. לימודים כלליים - הסכנות

נאמר לחניכים כי הבנו את חשיבות הידע הכללי לחיינו, ונשאל: בכל זאת, האין סכנות ומחירים ללימודים 
אלה? האם אין הם עלולים לערער את עולמנו הרוחני? 

נספר לחניכים את סיפור המקרה הזה:

והוא צריך להחליט החלטות  ח'  לימודיו בכיתה  עומד לסיים את  הוא  גר בגבעת שמואל,  דני 
קטנה"  ב"ישיבה  ללמוד  ילדים  המזמינים  רבים  פרסומים  ראה  לאחרונה  ט'.  כיתה  לקראת 
במקום ישיבה תיכונית. דני מבקש להתייעץ עם אנשים שונים שייעצו לו בנושא. דני מחובר מאוד 
לעולם התורה ואף שוקל להיות רב כשיהיה גדול, אבל הוא גם מאוד מתעניין בתחומים אחרים. 

ÕÕ?אתם האנשים שעמם הוא מתייעץ. מה תאמרו לו

נציע לכל חניכים לבחור תפקיד )אמא, רב בישיבה תיכונית, רב השכונה, חבר, מדריך בתנועה, אח גדול 
שיש  וחסרונות  יתרונות  על  היטב  ולחשוב  הדמויות  לנעלי  להיכנס  לנסות  מהם  ונבקש  בצבא(  המשרת 

בלימודי החול בעבור בחור כמו דני.
לימודים  "נגד"  וטענות  "בעד"  טענות  הרצפה  על  נניח  ואנחנו  עצמם  לבין  בינם  דיון  ינהלו  החניכים  כעת 
2(, ומן הסתם עלו במהלך הדיון )אם ישנן טענות שלא עלו בדיון,  בישיבה תיכונית שהכנו מראש )נספח 

נציע אותן לחניכים לאחר סיום הדיון(.

 דיון
לאחר שכולם דיברו, התווכחו והעלו טיעונים לכל הכיוונים, נתבונן בטיעונים הפרוֹשים 

במרכז המעגל ונשאל:  
Õ ?מה דני צריך לעשות
Õ ?כיצד היו נוהגים חז"ל? מה היו הם מייעצים לדני

זו שאלה שתישאר ללא מענה, ונעבור אל השלב הבא.

4. ממי הוא למד את זה?!
נשחק משחק נוסף: 

8 מתנדבים. נתלה על גב ארבעה מהם שמות של הוגים.  נבקש מחברי הקבוצה לשבת במעגל. נבקש 
על גב ארבעה אחרים נתלה מידע על אותם הוגים )ראו נספח 3(. מטרת החניכים היא למצוא את בן הזוג 

שלהם במהירות הגבוהה ביותר.
נניח את השמות עם המידע עליהם במרכז המעגל ונשאל:

ÕÕ ?מי הכיר את השמות לפני כן
ÕÕ )מה המכנה המשותף לכולם? )הפילוסופיים אינם יהודים
ÕÕ?מי למד או יודע משהו על הדברים שהוגים אלה אמרו או כתבו

לאחר סיום המשחק או לאחר שהגיעו למבוי סתום, שאלו את החניכים האם הם יודעים היכן יוכלו למצוא 
השפעות של תורותיהם של ההוגים הללו, ומה הקשר שלהם ליהדות?

התשובה היא שאפשר למצוא את השפעתם אצל גדולי ישראל ובפרט רמב"ם והרב קוק.

רמב"ם  האנושות.  שידעה  ביותר  החכמים  האנשים  אחד  בו  וראה  לאריסטו  גדולה  מעלה  ייחס  רמב"ם 
התייחס גם לאפלטון וראה בחלק מדבריו דברים נכונים וראויים. רמב"ם ידע גם להסתייג מחלק מדבריהם, 
אך גם לקח דברים רבים במיוחד מתורתו של אריסטו )עיינו במורה נבוכים חלק ג' ובמקורות רבים נוספים 

בדברי רמב"ם(.

הרב אברהם יצחק הכהן קוק הושפע רבות מפילוסופים שונים הן קדמונים והן מודרניים. כך כותב הרב צבי יהודה 
קוק, בנו של הרב קוק על מאמרו 'דעת א-לוהים' שנחשב עד היום מאמר יסודי ביותר בתפיסת הרב קוק.

ו'עבודת  "החלק השני ]של הספר עקבי הצאן, בתוכו מצוי המאמר[ אל הדור הצעיר: 'דעת א-להים' 
א-להים' להבינם ולהכירם יותר אל היהדות הישנה. יסוד הדברים של שני המאמרים האלה נמצא לפ"ד 

]לפי דעתי[ בדרשתו של הפרופסור הרמן כהן..."
)'צמח צבי', אגרת א'(

הזמנים  מתלמידיו של עמנואל קאנט, מגדולי הפילוסופים בכל  היה  הוא  גרמני.  יהודי  פילוסוף  היה  כהן  הרמן 
ובעיקר בעת החדשה. כהן שמר מצוות רק בסוף ימיו, והפילוסופיה שלו הייתה בעיקר מערבית. 

פתחו דיון סביב העובדות שהצגנו.
שניים מגדולי ישראל השגורים על פינו תמיד, רמב"ם והרב קוק לא רק שלמדו פילוסופיה ולימודים כלליים, אלא 

גם הכניסו השפעות מהם לתוך תורתם.

 דיון
שאלו את החניכים:

Õ ?מה דעתם על כך
Õ ?האם כל אחד יכול להעמיק בפילוסופיה כללית או שמא יכולת זו שמורה רק לגדולי ישראל

5. אז מי אמר אבולוציה? 
נחזור כעת לתחילת הפעולה, לתגובות החניכים לשאלת האבולוציה.

בקשו מהחניכים להיזכר מה היו תגובותיהם.
בקשו מאחד החניכים לקרוא את המקור שלהלן ואחר כך הסבירו אותו:

של  עולם  לרזי  מתאמת  היא  כעת,  העולם  את  וכובשת  ההולכת  ]האבולוציה[,  ההתפתחות  "תורת 
יותר מכל התורות הפילוסופיות האחרות. ההתפתחות, ההולכת במסלול של התעלות, היא  הקבלה, 
נותנת את היסוד האופטימי בעולם, כי איך אפשר להתייאש בשעה שרואים שהכל מתפתח ומתעלה" 
)הראי"ה קוק, אורות הקודש ב, יט(

קודם כל אנו רואים שהרב קוק עצמו לא היסס להתעסק וללמוד את תורת האבולוציה. 
הרב קוק מצא אותה מתאימה גם לתורה על פי סודות הקבלה, אולם אין זה העניין המרכזי. 

הדגש הוא שהרב קוק מוצא בלימוד תורת האבולוציה גם נקודות המוסיפות לעולמנו הרוחני - אמונה בהתפתחות 
העולם ובטוב.

 דיון
שתפו את החניכים במסקנה ושאלו אותם לדעתם:

הרב קוק לקח 'תורת חול' מובהקת, למד אותה ומצא בה רעיונות רוחניים עמוקים.
Õ ?מה דעתכם על העניין הזה
Õ  בהמשך לדיון הקודם - האם אתם חושבים שגם אנשים מן השורה יכולים ללמוד לימודים

כלליים?
Õ ?מה אפשר להבין מכך על יחסו של הרב קוק ללימודים כלליים
Õ ?האם יש תחומים נוספים בעולם הכללי שמהם אפשר להביא דברים לעולמנו הרוחני
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6. העולם המופלא

קראו באוזני החניכים את דברי רמב"ם ואחריהם הקרינו את הסרט )אפשר למצוא את הקישור באתר נאמני תו"ע(:

"והיאך היא הדרך לאהבתו, ויראתו:  בשעה שיתבונן האדם במעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים, ויראה מהם חכמתו שאין 
לה ערך ולא קץ, מיד הוא אוהב ומשבח ומפאר ומתאווה תאווה גדולה לידע השם הגדול..." 

)רמב"ם, הלכות יסודי התורה, ב, ב(

http://www.youtube.com/watch?v=thuViaxRd_w

לדברי רמב"ם - ונראה כי רבים מבני האדם חשים כך בעצמם - ההתבוננות בבריאה ובעולם כולו מלמדים על גודלו של ה' ומביאים 
את האדם לאהבת ה' וטובו וליראתו מפני גודל כוחו.

 סיכום:
חזרו עם החניכים בראשי פרקים על מה שדובר עליו:

הטיעונים נגד לימודי חול הם נובעים מפחד מערעור האמונה ומרצון להעמיק מאוד בעולם התורה.	 
רמב"ם והרב קוק הושפעו רבות מפילוסופיה כללית.	 
הרב קוק ראה בתורת האבולוציה )ההתפתחות( לימוד של נקודות רוחניות עמוקות.	 
רמב"ם ראה בהתבוננות בטבע, מפתח לאהבת ה' ויראתו.	 

הזכירו את הדיונים שניהלתם ואת הטענות שעלו לאורך הפעולה, וסכמו את הפעולה:
הלימודים הכלליים הינם כר פורה להעשרת עולמנו הרוחני, לעתים הם נושא שאפשר להתעמת איתו ולדחות את מסקנותיו ולעתים 
תורתנו  את  שפיתחו  מהם  היו  ישראל.  גדולי  שעשו  שראינו  כפי  הקדושה,  לתורתנו  ולצרפן  מסוימות  נקודות  ממנו  לאמץ  אפשר 
הקדושה גם דרך לימודים ותחומים אלה. לימודי החול מלמדים אותנו על יופי הבריאה ועל כוחו וגבורתו של ריבונו של עולם ולכן לא 
רק שאין להימנע מהם אלא חובה עלינו ללמוד אותם. גדולי ישראל במשך הדורות, הכירו בוודאי את התורות הכלליות החיצוניות 
הלימודים  תחומי  ואת  לתורה  החיצוניות  התורות  את  גם  ללמוד  עלינו  בדרכם,  וללכת  דבריהם  את  להבין  ברצוננו  ואם  לתורה, 

הכלליים ולהבינם, ולהפוך אותם לכלי בתוך העיקר - עבודת ה'.

תוכלו לסכם בדברי הרב שרלו:

יזכה  ורק את הכישרונות הספציפיים הקשורים בתלמוד תורה,  ויפתח אך  ורק בתלמוד תורה,  "...האם מי שיעסוק אך 
במפגש הראוי של תורה? נראה שהתשובה שונה מתלמיד לתלמיד. יש כאלה שיצליחו לעשות זאת דרך התורה, ויקוים 
בהם "הפוך בה והפוך בה דכולא בה". אולם לרוב מוחלט של בני האדם הלומדים תורה - התוצאה עלולה להיות הרסנית, 
ואנו מוצאים אותה בקבוצות שונות של תלמוד תורה. עושר נפשי מושג ממפגש עם תחומי לימוד נוספים, עם השוואת 
תחומים, עם עולמות רחבים של ספרות ואומנות ומדע, וכשכל אלה פוגשים את תלמוד התורה מופיעה התורה בעוצמה 
וברוממות רוח שאין כמוה; לא זו בלבד, אלא שכשתלמוד תורה מכוון למפגש עם העולם מעצם הקשר שאדם קשור 

לשמיים ולארץ כאחד - מתממש היסוד הגדול של תלמוד תורה..."

)הרב יובל שרלו, מתוך מאמרו "ישיבה תיכונית או ישיבה קטנה", צהר לשבת, שמיני תשע"ג, 441(

 נספח 1 - כרטיסיות בעלי מקצוע

רואה חשבוןמנצח תזמורתמוסכניק

מדעןקבלןפסיכולוג

טבחכלכלןרופא

טייסארכאולוגאדריכל

מנהל חברהציירצלם

רוקחנהג מוניתמורה

שוטרמהנדס מכונותאגרונום

בנקאיעורך דין

מעצב אתריםקופאי
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 נספח 3 - הוגי דעות

אפלטון

חי במאות השלישית והרביעית לפני הספירה. 
פילוסוף יווני מתמטיקאי. נחשב מהמשפיעים 

ביותר בתולדות הפילוסופיה המערבית. תלמידו 
של סוקרטס ומורו של אריסטו. מחברם של 

כתבים רבים ומייסד האקדמיה באתונה.

אריסטו

חי במאה השלישית לפני הספירה. פילוסוף יווני, 
מבכירי הפילוסופים של העת העתיקה, ומאבות 

הפילוסופיה המערבית. ציטוטים נבחרים מהגותו: 
"אנו עושים מלחמה כדי שנוכל לחיות בשלום" 

"שורשי החינוך מרים - אך הפרי מתוק"

קאנט

חי בשנים 1804-1724. פילוסוף פרוסי 
שעסק בנושא המוסר והיופי. נחשב מראשוני 

האסטרונומים. ציטוטים נבחרים: "הכוח משחית 
את התבונה באופן בלתי נמנע", "התבונה 

הטהורה מתבצעת מעצמה ומעניקה לאדם את 
המוסר".

הגל

חי בשנים 1831-1770. פילוסוף גרמני, מחשובי 
ההוגים בעידן הנאורות. ציטוט נבחר: "מה שהוא 

רציונלי - הוא ממשי; ומה שהוא ממשי - הוא 
רציונלי". עסק במושג הדיאלקטיקה )תזה, 

אנטיתזה, סינתזה(

 נספח 2 - טיעונים בעד ונגד

    טענות נגד העדפת ישיבה תיכונית 
)לימודים בישיבה שיש בה רק מעט לימודי חול(:

טענות בעד העדפת ישיבה תיכונית 
)שילוב לימודי קודש וחול לאורך כל שנות התיכון במינונים שונים(:

ניצול זמן, אין ביטול תורה

אפשרות להיות תלמיד חכם גדול יותר

התמקדות במה שחשוב באמת 
)"תפסת מרובה -  לא תפסת"(

לימוד בישיבה תיכונית עם חבר'ה 
רציניים פחות, עשוי "לקלקל"

העמקה והגעה לרוחניות ולעולם פנימי 
תורני עשיר מאוד - זאת מהותנו, לא?

לימודי חול מסוימים עלולים לערער 
את העולם הרוחני, ולגרום להטלת 

ספק באמונה

לימודי חול הם אמצעי לשרת את העם 
והמדינה טוב יותר

רמב"ם כלל גם את חובת לימוד מדעי 
הטבע במצוות תלמוד תורה

החיים כיום מצריכים ידע כללי בסיסי 
)חשבון, אנגלית, טבע ועוד(

מפגש עולם התורה עם עולמות אחרים, 
מעשיר ומפתח את הלומד ומעצים את 

עולמו הרוחני

אולי לא תהיה רב ועליך להתפרנס. 
רצוי שיהיה לך מקצוע מועיל ומשמעותי, 

לפיכך עליך להשקיע גם בלימודי חול
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2. ככה זה נראה?
פרסו על הרצפה את התמונות המצורפות )ראו בנספח 2(.

בתמונות הללו מוצגות חלק מבעיות העולם. עוני, רעב, שלטון מדכא, 
היעדר השכלה, חסרי בית ועוד.

 דיון
לאחר שפרסתם פתחו בדיון:

Õ ?האם הבעיות הללו קשורות אלינו? מדוע
Õ ?האם פתרון בעיות אלו הוא גם חלק מתיקון העולם
Õ ?מהי הדרך לטפל בבעיות המוצגות בפנינו

התשובות לשאלה יהיו מן הסתם מגוונות; הן יכולות להעלות אפשרויות כמו לבנות עוד בתים וכלה בהבאת המשיח. עליכם לנהל 
את הדיון, ולנסות להביא את הדיון למסקנה ברורה:

בשביל לתקן את בעיות העולם השונות והמגוונות, ולקדם פתרונות, כמובן שצריך עשייה בשטח, אך בשביל עשייה נכונה צריך 
ידע בתחום הרלוונטי, ידע מקצועי.

3. גלילאו
קראו יחד עם החניכים את סיפור קצר על גלילאו:

)1642-1564( היה פיזיקאי ואסטרונום איטלקי. הוא נחשב אחד מאבות הפיזיקה  גליליאו גליליי 
החדשה. גליליאו תרם רבות לעולם המדע במחקריו על מכניקה ועל אסטרונומיה. בתחום זה הוא 

נודע בין השאר בזכות מאבקו הגלוי כנגד דעת הכנסייה.

באותם ימים הכנסייה החזיקה בתפיסה כי השמש סובבת סביב כדור הארץ. כמאה שנים לפני 
כן פרסם קופרניקוס את מחקרו שלפיו ההפך הוא הנכון וכדור הארץ הוא הסובב סביב השמש. 
גלילאו  אך  בדעותיו,  ולהחזיק  קופרניקוס  של  במחקריו  לעסוק  חמור  איסור  הטילה  הכנסייה 
מאז.  אותו  זעמה של הכנסייה שרדפה  את  עצמו  על  ועורר  קופרניקוס  ממחקרו של  השתכנע 
גלילאו נשפט ונידון למאסר בביתו. במהלך מאסרו איבד את מאור עיניו ונפטר. 350 שנה לאחר 

מכן פרסם האפיפיור הודאה בטעותה של הכנסייה.

Õ ?שאלו את החניכים מה הם חושבים על סיפור גלילאו
עליכם להסביר כי באותו הזמן הכנסייה ראתה את עצמה שליטה על עולם המדע מפני שסברה שבכתבי הקודש מתואר איך 

העולם אמור לעבוד, והיה אסור לאיש להחזיק בעמדה מדעית הכופרת במה שנאמר בכתבי הקודש.

האם בתורה מתואר כיצד פועל העולם או כיצד צריך לפעול בעולם? Õ דיון
Õ ?האם בתורה יש התייחסות לכל תחומי החיים
Õ ?האם התורה מספקת לנו תשובות לכל השאלות בעולם
Õ  האם עלינו לדעת בכלל כיצד פועל העולם? האם חשוב לדעת האם השמש סובבת סביב כדור הארץ או

להפך?

ידע מקדם עולם
יחידה זו ממוקדת בחובה שלנו כיהודים לעסוק לימודי החול והמדעים הכלליים ללמוד אותם ולפתחם. אנו יודעים כיצד נכון לחיות 
לפי התורה, אולם התורה אינה מלמדת אותנו את כל הנדרש לנו בשביל להתקיים בעולם וכדי להופכו למקום טוב יותר. הפעולה 
מכוונת לנושאים בוערים בעולם באמצעותה מנסה להראות כי כדי לתקן את עולמנו עלינו ללמוד ולעסוק גם בנושאים חיצוניים 

לתורה.

 מטרות הפעולה:
החניך יבין כי מעורבות בעסקי חולין ושותפות ב"נשיאת העול" של קיום העולם, היא משימה מחויבת המציאות על פי היהדות.

 מהלך הפעולה:

1. תיקון עולם  
 ציוד: גלובוס, וִאסְּפָלניות )להלן - פלסטרים( שעליהם יירשם כל מושג פעמיים לפחות )ראו נספח 1(.

הניחו במרכז המעגל את הגלובוס ופזרו מסביבו את הפלסטרים. על כל פלסטר יירשם מושג 
כלשהו הקשור לצרכינו כבני אדם. בקשו מכל אחד מהחניכים לענות על השאלה הזו:

Õ ?אילו יכולת להוסיף פלסטר אחד לעולם, איזה מהפלסטרים היית בוחר לשים
Õ .כל חניך ידביק לגלובוס את הפלסטר שבו בחר ויסביר מדוע בחר דווקא בו

 דיון
לאחר שכל חניך הדביק את הפלסטר שבו בחר, ערכו סקירה קצרה של הפלסטרים 

שנבחרו.
Õ ?איזה פלסטר נבחר הכי הרבה פעמים
Õ  ?איזה פלסטר כלל לא נבחר
Õ ?מדוע דווקא פלסטר זה לא נבחר
Õ ?האם יש  פלסטר שלא נמצא כאן שהייתם רוצים להוסיף
Õ  ?האם מישהו שינה את החלטתו בעקבות הדיון
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תשובות לדברים הללו לא מצויות בתורה. שאלו את החניכים האם אנחנו כיהודים יכולים להרשות לעצמנו רק ליהנות מפרי מחקרם 
של אחרים או שמא עלינו להשתתף בכך גם בעצמנו?

אגב, חפצים רבים לא היו קיימים בתקופתה של כיפה אדומה )לכן היה קל לנחש מהי המילה המושתלת(, אך כיום איננו יכולים 
לחיות בלעדיהם. זה מעיד על כך שהעולם ממשיך ומתפתח כל הזמן, ולנו יש תפקיד להמשיך ולפתח אותו.

 סיכום:
בקשו מאחד החניכים לקרוא את דבריו של זאב ספראי:

"... ריבונו של עולם הפקיד בידינו עולם בוסרי שיש לפתחו ולשכללו. נטישת העולם הזה ופיתוחו, משמע מותם של מאות 
מיליונים, שכן רק מיליונים בודדים יכולים להתקיים בעולם ללא פיתוח, חדשנות וטכנולוגיה. על כן "העבודה" היא מצווה 

לעצמה..."
פרופ' זאב ספראי           

במושג 'העבודה' התכוון ספראי לעיסוקי החולין שאינם תורה.
ברור כי מוטלת עלינו חובה ומצווה לתקן את העולם. אך התשובה לשאלות השטח כיצד מתקנים את העולם אינה טמונה בתורה. 
בתורה נמצא את הדרך כיצד עלינו לחיות את חיינו ובאיזה אופן העולם צריך להיראות, אולם לא נמצא בה את תורת הרפואה, או 
את התשובה לשאלה כיצד מאכילים מיליונים רעבים. בעצם, ה' ציווה עלינו להשתמש בשכלנו האנושי ובאמצעים שהוא נתן לנו, 
כדי לחקור את העולם וכדי להגיע לתשובות לשאלות המטרידות אותנו. עלינו לעמוד בחובה להשתמש בשכלנו האנושי ובאמצעים 
שיש בידינו ולחקור את העולם כדי להגיע לתשובות לשאלות, ושֹומה עלינו לא להרפות ידינו מעיסוק בתורות העולם הכללי לצד 

התורה.

 נספח 1 - פלסטרים לתיקון עולם

תוכל לסכם דיון זה בדברי גלילאו עצמו:

"התנ"ך מראה לנו את הדרך לשמים, לא את דרכי השמים"

הכוונה היא שהתורה אומרת לנו כיצד עלינו לנהוג בעולם, אך לא כיצד העולם עצמו נוהג. בשביל להבין זאת עלינו גם לחקור 
בעצמנו את העולם ולהיעזר במחקרים השונים שכבר ערכו לפנינו.

4. דיון

 דיון
נחזור כעת לבעיות העומדות לפנינו בתמונות. שאלו את החניכים: 

Õ ?האם פתרון בעיות אלו נמצא בתורה? האם הוא כלול בתורה שבעל פה

כנראה שלא לכולן. חשוב להדגיש, כי תורתנו היא זו שמנחה אותנו ומחנכת אותנו שעלינו לתקן את הבעיות, ועלינו 
לנהוג בשוויון ובצדק ולהושיט עזרה לסובלים מבעיות העולם. אולם הדרך לפתרון הבעיות נמצא גם במקומות 

אחרים.
Õ ?אם לא נמצא את הפתרון בתורה, היכן נמצא אותו

עלינו להתמצא ברפואה, בכלכלה, בתאוריות  תיקון בעיות העולם  כי לשם  כוונו את החניכים להסבר הפשוט 
ובעוד  המדינה,  בתורת  בקיאים  להיות  עלינו  אזרחים,  כלפי  צודקת  מדיניות  ליישם  כדי  וחברתיות.  כלכליות 

תחומים רבים.
Õ ?אם אכן הפתרון נמצא בתחומים החיצוניים לתורה, האם מוטלת עליי חובה לעסוק בהם 

ברור לכולנו כי העובדה שכדור הארץ סובב סביב השמש ולא להפך היא בסיסית ביותר להבנת עולמנו.
Õ ?שאל את החניכים האם יש להם ספק אם ה' היה רוצה שנדע זאת או לא
Õ ?אם כן מדוע התורה לא גילתה לנו את העובדה הזו

למסקנה אפשר להביא ציטוט נוסף מדברי גלילאו:

בהם,  השימוש  את  שנזנח  התכוון  ואינטלקט,  היגיון,  בחושים,  אותנו  שבירך  הא-ל  שאותו  להאמין  מחויב  מרגיש  "אינני 
ובאמצעים אחרים, ייתן לנו ידע שיכולנו לרכוש בעזרתם". 

אפשר להציע שהסיבה שה' לא כלל עובדות מעין אלו בתורה, היא משום שהאדם צריך להשתמש באמצעים שניתנו לו כדי לחקור 
ולגלות את עולמו בעצמו. כפי שהזכרנו כבר, הקב"ה כלל בתורה את ההכוונה מה עלינו לעשות בעולם הזה, אך לא את כל הידע 

שדרוש כדי לעשות זאת.

5. מי משתמש?
נספר ביחד באימפרוביזציה )שיטת ִאלתּור( את סיפור "כיפה אדומה" הייחודי שלנו. המדריכים יפתחו במשפט: "פעם היתה ילדה 

קטנה, שקראו לה כיפה אדומה..."
חייבים  יהיו  והם   ,3 בנספח  המצורפים  הפתקים  את  נחלק  מהחניכים  לחלק  לסיפור.  משפט   - בתורו  אחד  כל   - יוסיפו  החניכים 

להשתמש במילים הללו.

לאחר סיום המשחק, שאמור להעלות חיוך על פני החניכים, נבקש מכל אחד ממקבלי הפתקים לחשוף את המילה שבה הוכרח 
להשתמש. בכל פעם נבקש מהחניכים להרים יד במידה ואינם משתמשים באובייקט שהוזכר.

סביר להניח שאין אחד שלא משתמש בדברים הללו.
שאלו את החניכים האם הם יודעים כמה מחקר היה דרוש כדי לפתח את כל אחד מהדברים הללו? למשל בגדים - במשך הזמן 

למדו האנשים מאיזה חומר עדיף להכין בגדים ובאיזה אופן ישמשו אותנו הבגדים טוב יותר.
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 נספח 2 - תמונות

 נספח 3 - פתקים

מכונת כביסהבגדיםפלאפון

משחת שינייםמוזיקהאינטרנט

תרופותמחשבנעליים

זיו קורן, לע"מ

שפעת העופות

יעקב סער, לע"מ
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לאחר שהצפנו את שאלת החיבור שלנו עם העולם החילוני, נעבור לדיון סביב דוגמה לפעילות תרבותית שכביכול אינה שייכת 
לעולמנו הדתי: הליכה לסרט. חלקו את החניכים לשלוש קבוצות. כל קבוצה תקבל כרטיסיה שעליה תיאור דמות ויחסה לצפייה 

בסרט קולנוע )ראו נספח 1(: 
*כמובן שאלה הן דמויות סטריאוטיפיות, אך מטרת המתודה היא לחדד השקפה ותפיסת עולם.

*חשוב לציין כי מדובר בסרט ראוי וכמובן לא מדובר על סרט שאינו מתאים מבחינה הלכתית, שהליכה אליו אסורה.

הנחה את החניכים לקרוא בכל קבוצה את כרטיס הדמות שלה ולהיערך לדיון בין הדמויות. על כל קבוצה מוטל לייצג את הדמות 
שקיבלה ולאו דווקא את עמדתם האמיתית של חבריה. בשלב זה אף אחת מהקבוצות לא יודעת מי היא הדמות בקבוצה האחרת.
כעת בקש מנציג מכל קבוצה לעמוד. שלושת הנציגים הם שלושה חברים שמתלבטים מה לעשות, אתם מציעים להם ללכת 

לסרט. על הנציגים לייצג את הדמות של הקבוצה שלהם.

אם צריך, סייעו לנציגים לטעון את טענותיהם. אפשר כמובן להיעזר בשאר חברי הקבוצה. לאחר שכל אחד מן 
הנציגים הציג עמדתו, נפנה לנהל דיון עם כולם )הדגישו כי כעת הכול מוזמנים להציג את דעתם האמיתית(:

Õ ?מי מן הדמויות מייצגת את תפיסתכם טוב יותר
Õ ?האם יש מקום בעיסוקינו השונים שבו אין לעולמנו הדתי שום השפעה על החלטותינו
Õ ?מה המשמעות היום-יומית של המושג "ביטול תורה" מבחינתנו
Õ ?האם תרבות פנאי היא בגדר ויתור או פשרה או חלק בלתי נפרד מחיינו

סכמו את עמדות שלוש הדמויות שהציגו החניכים בנקודות יחסן להליכה לסרט.

באמצעות הדמויות מוצגות לנו זוויות אחדות בנוגע לבילוי בסרט. לכל דמות יש את טיעוניה שלה והדבר כמובן מורכב.
בשלב זה נעמיק את הדיון:

Õ ?למה לא
Õ ?שאלו את החניכים, מה הן המניעות העומדות בפנינו להתעסק בתרבות פנאי? מה הן הסכנות

יש להעמיק בדיון זה ולוודא שעולות נקודות שונות, לדוגמה: חוסר צניעות, בזבוז זמן, השחתת הנפש וקהות חושים, רכילות ולשון 
הרע, הפנמת אמות מידה מוסריות שנויות במחלוקת ועוד )בהמשך נבחין שלשם כך יש להציב סייגים ויש לבחון ספציפית מה כן 

לעשות ומה לא וכיצד מחליטים מה נכון לעשות(.

אחת מן הטענות שעלו בדיון לגבי הסרט היא "ביטול תורה". נבחן זווית נוספת, שלא קשורה בהכרח ל"ביטול תורה", ולשם כך נקיים 
דיון תוך הצגת הפשקוויל שמופיע בנספח 2.

נקרא עם החניכים את השורות המרכזיות: "אסור לחזות בהקרנת סרטים באיזה צורה ואופן שהוא ואף מבוקרים ואף לצורך מצווה, 
כי היא מצווה הבאה בעבירה והניסיון הוכיח כי זה הביא להרס הצניעות רחמנא לצלן".

 דיון
לטענת מפרסמי האזהרה לציבור החרדי, אסור לצפות בסרט גם לצורך מצווה )ולכן אין קשר ל"ביטול תורה"(. 

פתח בדיון על קביעה זו:
Õ ?מדוע אסור לצפות גם בסרט ראוי ואפילו לצורך מצווה
Õ ?מה החשש שמוביל את מפרסמי האזהרה
Õ ?האם החשש בדבר הרס הצניעות הוא מוצדק
Õ ?האם מפני חשש זה אין לצפות בשום סרט שהוא
Õ ?איך אפשר להתגבר על בעיה זו

הסבירו לחניכים את החשש החרדי מפני "פרצה בגדר", 
שאפילו אם יש דבר טוב באותו הסרט, הוא עלול לפתוח 

פתח לצפייה בסרטים אחרים מהם אנחנו צריכים להימנע.

תרבות הפנאי
יחידה זו עוסקת ביחסינו לתרבות הפנאי. הפעולה מכוונת ללמד כי תרבות הפנאי מגלמת אפשרויות המוסיפות לעולמנו הרוחני 
ומפתחות אותו, אולם כמובן יש לגשת לכך בצורה זהירה ונכונה. ביחידה נברר מה הן הסיבות להימנע מתרבות הפנאי וממה צריך 

להיזהר, אך גם מהו ההפסד מאי-עיסוק בתרבות הפנאי.

 מטרות הפעולה:
החניכים יבינו כי תרבות ופנאי אינם מונחים שליליים כשלעצמם ומותרים לאדם הדתי מלכתחילה.א. 
החניכים יבינו מה הם הסייגים והסכנות שבתרבות הפנאי.ב. 

 מהלך הפעולה:
הוא חזר בתשובה

בפתיחת הפעולה, השמיעו לחניכים את השיר "הוא חזר בתשובה", מפי אריק אינשטיין אפשר למצוא בקישור להלן )הקישור מצוי 
http://www.youtube.com/watch?v=gFAQZuW_ks4 :)באתר נאמני תורה ועבודה

מילות השיר:

הוא חזר בתשובה 
הוא לומד עכשיו תורה 
ואיתו האישה והילדים 

ועברה לה שנה 
שום דבר לא השתנה 

זו אותה המנגינה והמילים 
אבל הלב הוא רוצה הרבה יותר 
מספר סיפור אחר וחוזר ואומר 

שהלכת לי חבר 

זהו שיר אהבה 
אהבה עצובה 

שאני ואתה תמיד שרים 
וחלפה לה עוד שנה 

שום דבר לא השתנה 
זו אותה המנגינה והמילים 

אבל הלב הוא רוצה הרבה יותר 
מספר סיפור אחר וחוזר ואומר 

שהלכת לי חבר 

וחלפה לה עוד שנה 
שום דבר לא השתנה 

זו אותה המנגינה והמילים 
אבל הלב הוא רוצה הרבה יותר 
מספר סיפור אחר וחוזר ואומר 

שהלכת לי חבר 
אבל הלב הוא רוצה הרבה יותר 

סיפור אחר

השיר עוסק כמובן בחברו של המשורר שחזר בתשובה. המשורר הרגיש שאותו חבר עזב את עולמו לבלי שוב.

 דיון
פתחו בדיון סביב השיר:

Õ ?מה אתם מרגישים בעקבות שמיעת השיר הזה
Õ ?מדוע מרגיש המשורר כי חברו שחזר בתשובה בעצם הלך ונעלם
Õ ?האם בתור אנשים דתיים אנחנו מסתגרים בעולמנו ומנתקים מגע מהעולם החילוני? האם זה טוב
Õ ?איזה מגע יש לנו עם העולם החילוני

 דגש למדריכים: 
מרגע זה הפעולה מכוונת לראות בסרט קולנוע דוגמה ומשל אך הכוונה היא, כמובן, לכל תחומי הפנאי בחיים. יש להדגיש זאת גם 

באוזני החניכים.
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בקשו מהחניכים לחזור למעגל ושכל זוג או קבוצה ישתפו את מסקנותיהם מהלימוד.
מן  ליהנות  עלינו  כך שאין מטרת התורה לאסור  על  לוביץ  סכמו בקצרה את דברי הרב 
העולם, אלא להפך. המשיכו בסיכום דברי הרב לאו על שתרבות מותרת לכתחילה, בגלל 

התוספת הסגולית שיש בה לעולמנו, וסינון הצריכה הוא עניין אישי של כל אדם ואדם.

שהבאנו  Õ דיון בתשובה"  חזר  "הוא  השיר  שכותב  חושבים  אתם  כיצד 
בתחילת הפעולה, תופס את התורה? האם בדומה לרב לוביץ ולרב 

לאו או בצורה אחרת? 
Õ ?עם איזו גישה אתם מזדהים יותר? מדוע
Õ  איזו מן הדמויות שהצגנו תואמת יותר את השקפתם של הרבנים לאו

ולוביץ?

אז למה כן? סיכום ביניים
סכמו בפני החניכים:

הרב לוביץ: מותר. העולם נועד ליהנות ממנו במלואו )עם סייגי התורה(
אין  )מתי  בעולם  לנו  מתגלה  התורה  בלימוד  נמצא  שלא  תרבותי  עושר  מותר.  לאו:  הרב 

הדבר כך? "חיים שאין בהם בושה וכלימה" הן למעשה מבחן אישי(

נעלה כעת עוד קומה ונראה היש עוד סיבות ליהנות מתרבות פנאי?
נקרא יחד את דברי הרב קוק על האמנות:

המושגים  כל  הפועל  אל  להוציא  עומדים  ]הפיסול[  והחיטוב  הציור  "הספרות, 
שרטוט  אף  עוד  שחסר  זמן  וכל  האנושית  הנפש  בעמקי  המוטבעים  הרוחניים 
אחד הנגלה במעמקי הנפש החושבת והמרגשת שלא יצא אל הפועל עוד יש 

חובה על מלאכת המחשבת להוציאו”

 )הקדמת הרב קוק לשיר השירים, עין איה(

Õ ?בעיני הרב קוק, איזה ערך מוסף יש לתרבות הפנאי
Õ ?האם בעיניו היא רק רשות או בגדר חובה? מדוע

 הערה:  בשל מורכבות הדיון, ובמקרה שהחניכים מנהלים דיון רציני, כדאי להוסיף: הרב 
צבי יהודה קוק זצ"ל )בנו של הרב קוק( ערך ושינה את הנוסח: "הספרות, ציורה וחיטובה".

Õ  ?לדעתכם, מדוע פעל כך
Õ ?מה משמעות השינוי? מה ההשלכות שלו

הרב צבי יהודה אולי לא ראה בעין יפה את סוגי האמנות שאינם מתמקדים במילה הכתובה 
אלא ביצירה מוחשית. אפשר להעלות סברות מדוע, אך אולי זהו סייג שלדעתו יש להעמיד 

)אחד מסייגי התורה, שעליהם דיבר הרב לוביץ(.

אז למה כן?
Õ ?כעת שאלו את החניכים: אז למה בעצם כן לראות סרטים? מה הם נותנים לנו

לימוד בקבוצות 
החניכים יתחלקו לחברותות או לקבוצות קטנות וילמדו את הקטע מאת הרב רונן לוביץ, "צו החיים הנורמליים" או את הקטע של 

הרב בני לאו " קצת תרבות רבותיי", לפי בחירתם. השתדלו לדאוג לכך ששני הקטעים ילמדו בקבוצה.

צו החיים הנורמליים - הרב רונן לוביץ

הציווי הראשון שניתן לאדם בראשית הבריאה יכול ללמדנו על מגמת פניה של תורת ישראל. ה' פנה אל האדם והורה לו: 
"מפרי עץ הגן אכול תאכל". רק אחר כך בא האיסור: "רק מפרי העץ אשר בתוך הגן לא תאכל ממנו" )ראו משך חכמה 
שם(. תפיסת הדת הרווחת בקרב רבים רואה את הדת כמערכת שבאה אך ורק כדי להטיל איסורים והגבלות על האדם, 
האדם נדרש ליהנות מן העולם במילואו, אלא שלכך  יסודי זה מלמדת שלא כך הוא. אדרבא,  אולם קריאת פסוק 
מוסיפה התורה את סייגיה. הרחבת תחומי הפעילות מאפשרת לאיש האמונה להרחיב את תחומי הביטוי של יהדותו, 

וזיקתו לרוח ולתרבות אמורה להעשיר את עולם אמונתו חרף הניגודים והסתירות שהם מעלים כנגדו.

)פרקי מבוא לאורתודוכסיה המודרנית, "דעות"7(

Õ ?מהי מגמת התורה לפי הרב רונן לוביץ
Õ ?"מהו החידוש העקרוני שלומד הרב לוביץ מן הפסוק "מפרי עץ הגן אכול תאכל
Õ ?האם אתם מסכימים
Õ  וכתבו ועט  "לכך מוסיפה התורה את סייגיה". קחו דף  לוביץ:  רונן  משימת כתיבה: חשבו על הגדרת הרב 

לעצמכם או בזוגות, אילו דברים שאתם מכירים מהתרבות הכללית הסובבת אתכם )שירים, סרטים, דמויות 
או אירועים( אינם ראויים בעיניכם להיות חלק מחייכם. נסו לחשוב מהו המכנה המשותף ביניהם וחשבו מהו 
הקו המנחה של חיים שבהם אתם נהנים מהעולם במלואו ועם זאת מקפידים על סייגי התורה או נעזרים בהם.

)חשבו על תוכן, על צורה ועל שפה(

קצת תרבות רבותיי - הרב בני לאו

אנו הולכים לתיאטרון כי ההצגה משובחת, המוזיקה מופלאה והשפה עמוקה ומלאת חוכמת חיים. אנו הולכים לתערוכה 
כי שם מתגלה לנו יופי שלא מתגלה בכל דף מדפי הלימוד שלנו. אנו הולכים לחופשות כי זו הדרך שלנו לנקות את הראש 
מעומסי העבודה וטרדות החיים. מאידך אנו משתדלים להפעיל את חוש הביקורת ולהימנע מבזבוז זמן יקר בצריכת 
דברים חסרי כל תוכן וערך. שואלים אותי היכן עובר הגבול. מתי אתה אומר: "זה לא". התשובה היחידה שאני מכיר )בלי 
להיכנס לגדרי הלכה המגבילים ומגדירים את הגבולות של חיינו( היא... "חיים שאין בהם בושה וכלימה". המבחן של 
אדם שרוצה להיות קרוב לעולמו של הקב"ה הוא חיים שבהם הוא יוכל להישיר מבט כלפי שמיים... המבחן הזה הוא 

אמיתי ואישי.
)מוסף "מוצש", מקור ראשון, ד' בניסן תשע"ג(

Õ ?לפי הרב בני לאו, האם תרבות הפנאי מותרת לכתחילה או בדיעבד
Õ ?לפי הרב לאו, מה הן ההגבלות על תרבות הפנאי? מה אסור? האם אפשר להגדיר
Õ  ?האם אתם מסכימים עם דברי הרב לאו
Õ  משימת כתיבה: חשבו על הגדרת הרב בני לאו: "חיים שאין בהם בושה וכלימה". קחו דף ועט וכתבו לעצמכם

או בזוגות, אילו דברים שאתם מכירים מהתרבות הכללית הסובבת אתכם )שירים, סרטים, דמויות או אירועים( 
אינם ראויים בעיניכם להיות חלק מחייכם. נסו לחשוב מהו המכנה המשותף ביניהם וחשבו מהו הקו המנחה 

של חיים שאין בהם בושה וכלימה. )חשבו על תוכן, על צורה ועל שפה(
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 נספח 1 - דמויות

שמואל
מאמין בניסיון לממש את האידיאל "למות באוהלה של תורה" ובשבילו פנאי הוא דבר אסור.

מאמין שיש איסור מהתורה לראות סרטים  	
מאמין שהאידיאל הוא להקדיש את כל זמנו ומרצו ללימוד תורה ושכל דבר אחר הוא   	

בגדר "ביטול תורה".
כשהוא נמשך לעולם החול של סרטים וכדומה הוא חש שמדובר בהרהורי חטא.  	

טל
האידיאל הוא: "והגית בו יומם ולילה". הפנאי קיים בעולמה, אך היא רואה בכך חולשה שלה 
ומכירה בה. לעתים היא בורחת כדי "לנקות את הראש". לפעמים היא גם מצליחה למצוא 

הצדקות דתיות למעשים שהיא עושה.
הולכת לעתים לראות סרטים אבל היא מרגישה קצת אשמה על כך.  	

ושעליו  שמים  לשם  עשייה  מתוך  להיות  צריך  בחייה  עושה  שהיא  דבר  שכל  מאמינה   	
"לקדש את החול".

טוענת שבילויים כמו סרטים אינם טובים ברמה האידיאלית, אבל מה לעשות, לפעמים   	
צריך קצת לנקות את הראש ולהשתחרר.

היא מתלבטת וחושבת הרבה לפני שהיא מחליטה אם ללכת לסרט ואם כן לאיזה סרט.  	

אדם
חלק  אני  שאפשר?  כמה  עד  מזה  ליהנות  לא  למה  אז  מותר,  אם  נפלא.  דבר  זה  תרבות 

ממארג החיים הכללי ולא רואה בהם שום דבר שלילי.
מאוד אוהב לצפות בסרטים והולך לעתים די קרובות.  	

רואה בסרטים אמצעי בידור איכותי ומהנה וגם רואה בו משמעות תרבותית.  	
ללכת  משתדל  כן  אבל  העקרונית,  ברמה  בסרטים  צפייה  עם  בעיה  רואה  לא  הוא   	

לסרטים המתאימים לו מבחינה תרבותית וערכית.

סיכום - האתגר
נקרא יחד את דבריו של הרב דוד ביגמן:

והמרהיבים של המציאות, אי אפשר להסתפק בימינו בלימוד  לניואנסים הרבים, העדינים  כדי להגביר את המודעות 
שער הבחינה בספר חובת הלבבות. כדי לפתוח את הלב חובה לעסוק באמנויות: במוסיקה, ספרות ואפילו באמנויות 

הפלסטיות, או לפחות להתבשם מהן"
 )הרב דוד ביגמן, עמודים(

מדברי הרב ביגמן עולה שלא זו בלבד שמותר להתעסק בכך אלא זו בעצם חלק מעבודתנו הרוחנית. לטענתו, עיסוקים באמנות 
ובספרות, יכולים לסייע לנו להבחין בדברים שלא נמצא בתורה.

הסבירו לחניכים כי השפעת עיסוק עיסוקי הפנאי על הנפש יכולה לעתים להיות פעולה עדינה מאוד. כאשר שומעים מוזיקה מיוחדת 
או קוראים סיפור מרגש, הנפש מתעוררת לתחושות ורגשות, הרב ביגמן סבר כי פעולות נפש אלו הן הכרחיות והן חלק מעבודת ה'.

האם יש ביכולתנו לצרוך תרבות משמעותית שאפשר לקבל ממנה ערך מוסף? Õ דיון
Õ  מיצירת אמנות כלשהי שנחשפה בפניו או  מי מכם אכן למד דבר בעל ערך מסרט מסוים, מספר מסוים 

במהלך חייו?
Õ  .חשבו ותנו דוגמאות לתרבות כזו: סרטים ראויים וצנועים עם מסר, ספרות טובה, הצגה, תערוכה, אירוע ועוד

שתפו, המליצו וספרו חוויות. 

 סיכום:
הרב קוק ראה בתחומי האמנות והתרבות ביטוי עמוק לנפשו של האדם וראה חובה על מי שיכול, לעסוק בכך ולבטא את נימי נפשו. 

כמובן שתרבות הבאה ממקום כזה, באה ממקום טהור, ומוסיפה לעולמנו הרוחני.
האתגר המוטל עלינו הוא לצרוך תרבות שכזו, והאתגר גדול עוד יותר, ולדעת הרב קוק, החובה היא ליצור תרבות שכזו.

בימינו חלק מאפיקי היצירה הם גם קולנוע, וגם כמובן האפיקים הוותיקים של ספרות ואומנות. בכל אחד מהם ישנן רמות נמוכות 
ורמות גבוהות. הרמות הנמוכות יכולות להגיע אף לזוהמה בחוסר הצניעות ובטומאה שבהן, מה שגורם לחרדים, למשל, להיבהל 
מהם ולשלול את כולם על הסף. זרמים אחרים טוענים שהם לא יותר מ"ביטול תורה" ואין לנו צורך בהם, אולם כפי שאנחנו רואים 
ומבינים, יש בהם הרבה יותר מכך, וכפי שכתב הרב ביגמן ולפניו הרב קוק, תחומים אלה הם ביטוי עמוק לנפש ויכולים לספק צרכים 
שאינם באים לידי ביטוי רק בתורה. האתגר הגדול המונח לפתחנו הוא כיצד צורכים את היצירות בתחומים אלה מבלי להיפגע 

מהרמות הנמוכות, והאתגר הגדל אף יותר הוא ההשתתפות ביצירתם.
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מטעם רבותינו הגה"צ מרן הגאב"ד והבד"צ שליט"א

_____איסור
היות ולאחרונה נמצאים קלי דעת שונים שמארגנים לחזות בהקרנת 
סרטים באמתלאות שכאילו הסרטה מבוקרת והוא ע"פ דעת רבנים 

ומפתים את הציבור בתעמולות מהדרין כגון באידיש וכדו'.

לכן הננו להודיע שוב דעתינו כמו שפרסמנו מכבר:

שאסור לחזות 
בהקרנת סרטים
באיזה צורה ואופן שהוא

ואף מבוקרים. ואף לצורך מצוה, כי הוא מצוה 
הבאה בעבירה והניסיון הוכיח כי זה הביא להרס הצניעות רח"ל 
בכלל  תהיו  ואל  זה  ממעל  ידיכם  משכו  מזהירים  אנו  ולמארגנים 

מחטיאי הרבים ח"ו.
וכאו"א ישמור בניו ובנותיו מלכת במקומות כאלו, ובזכות זה ננצל מכל פגעים ומרעין 

בישין, ונזכה לרפואות וישועות וכל טוב לביאת משיח צדקינו בב"א.
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בינוני? במה?
 מטרות הפעולה:

החניך ידון בדרכים למיצוי יכולות אישיות ומניעת בינוניות.א. 
החניך יבין את החשיבות של לימודי חול במקביל ללימוד תורה.ב. 
החניך ילמד כיצד לאזן בין המציאות לבין האידיאל.ג. 

 מהלך הפעולה:
כל חניך מקבל ארבעה פתקים )שניים מכל צבע(. על שניים מהפתקים עליו לכתוב מהן המשימות שיש לו. על שני הפתקים האחרים 

עליו לכתוב מהן המשימות שהוא מעוניין לעשות בחייו, באופן אידיאלי. נניח את הפתקים בצד, ונחזור אליהם בהמשך הפעולה.

1. "לו הייתי"
נחלק לכל החניכים מדבקות. כל חניך יכתוב על המדבקה מה הוא היה רוצה להיות בחייו. 

נקיים סבב בין החניכים, ובו הם יספרו מה כתבו ומדוע.
לאחר מכן יכתוב המדריך על המדבקה שלו "זושא", ויספר את הסיפור החסידי על ר' זושא:

לפני כמאתיים שנה חיו שני אחים. כבר בילדותם היו נודדים ולומדים תורה יחד. ברבות הימים נאלצו השניים להיפרד: 
אח אחד, רבי אלימלך, היה לאדמו"ר גדול בעיירה ליז'נסק, בעל ממון רב ואלפי חסידים, והשני, ר' זושא, חי בעוני ולמד 

בבית המדרש בעיירה אניפולי, ישן על הרצפה בבגדים בלויים ומלוכלכים. 

כששאלו את ר' זושא מדוע לא זכה להיות כמו אחיו, רבי אלימלך, רב של אלפי חסידים וראש ישיבה עשירה ומפוארת, 
היה עונה:

כשאעלה לשמים, לא ישאלו אותי למה לא הייתי משה רבנו; ישאלו אותי רק: האם היית זושא?

 דיון
נשאל את החניכים:

Õ  ?מה משמעות התשובה של ר' זושא
Õ ?האם אתם מזדהים עם התשובה הזו? האם היא נכונה בעיניכם
Õ ?מה תשובתו של ר' זושא מחייבת את האדם לעשות? האם היא מחייבת אותו לעבוד קשה
Õ ?האם השאיפה שלי עולה בקנה אחד עם המעשים שאני עושה
Õ ?מדוע אנחנו מבקשים לפעמים להיות מישהו שאנחנו לא

 נספח 2 -פשקוויל
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לאחר שהחניכים בחרו פריטים, נסכם את התשובות על בריסטול שנתלה על קיר החדר. ארבעת הדברים שהכי הרבה חניכים 
בחרו בהם יעמדו במרכז הדיון:

דיון
 Õ ?מדוע נבחרו דווקא הפריטים האלה

Õ ?האם לא ייתכן איש תורה ועבודה אידיאלי שפועל אחרת
Õ -האם אנחנו חיים במצב של 50-50 בכל מה שאנחנו עושים? האם דרך התורה היא דרך של פשרה, של חצי

חצי?
Õ  במקצועות לבחור  וגם  כפיים  בעבודת  לעסוק  גם  בישיבה,  ללמוד  גם  בכול?  לעסוק  צריכים  כולם  האם 

חופשיים?
Õ ?האם אנו רואים בכך בינוניות
Õ  המקצועות מגוון  בכל  צורך  יש  שמא  או  שנבחרו,  הדברים  ארבעת  על  רק  נניח,  מדינה,  לבסס  ניתן  האם 

וההתמחויות?

המדריך יסכם ויאמר:
אני צריך להיות במקום שבו אני מצליח לקדם תהליכים, ובו אני רואה ברכה. שם אני איש תורה ועבודה. אין מוצלח יותר ומוצלח 
פחות. שאלת הבינוניות לא קשורה לחלוקה של הזמן, אלא לתודעה שמנחה אותי בתחום שבו אני עוסק. במה שאני טוב, אני שואף 

להיות מצוין.
בסוף, יש צורך בכל הדברים; אין ארבעה תחומים שהם ורק הם נכונים. כל אחד במקומו הוא איש תורה ועבודה.

הרחבה לקבוצות בוגרות:
נקרא יחד את הסיפור הבא - 

בית ספר לחיות
מאת: ג'ק קנפילד, מארק ויקטור הנסן

מנת  על  מעשה  לעשות  החיות  החליטו  אחד  יום 
להתמודד עם בעיות ה"עולם החדש". הן הקימו בית 

ספר.

מיד ערכו תכנית לימודים המורכבת מריצה, טיפוס, 
היו  החיות  הארגון,  על  להקל  כדי  ותעופה.  שחייה 

חייבות להשתתף בכל השיעורים.

הברווז הצטיין בשחייה, ולמעשה אף עלה על מוריו. 
אך הוא עבר רק בקושי את מבחני התעופה, ונכשל 
בריצה. מכיוון שרץ מאוד לאט, היה עליו להישאר 
בשחייה,  אימונים  על  לוותר  ואף  הלימודים  אחרי 
נמשך  המצב  שלו.  הריצה  יכולות  את  לשפר  כדי 
ויכולתו  השתפשפו,  ברגליו  השחייה  שקרומי  עד 
בשחייה ירדה לממוצע. אבל הממוצע היה מקובל 
בבית הספר, כך שאיש לא היה מודאג מכך. מלבד, 

כמובן, הברווז.

הארנבת התחילה בקבוצה המתקדמת בריצה, אבל קיבלה התמוטטות עצבים, בגלל עבודה נוספת בשחייה.

מן  לטפס  להתחיל  המורה  אותו  אילץ  שבהם  התעופה,  בשעורי  מכישלונו  מאוכזב  היה  אבל  בטיפוס,  הצטיין  הסנאי 
הקרקע ולמעלה, במקום מצמרת העץ למטה. הוא פיתח התכווצות שרירים בשל פעילות מאומצת, ואז קיבל רק "כמעט 

טוב" בטיפוס ו"מספיק" בריצה.

הנשר היה תלמיד בעייתי עם בעיות משמעת. בשיעורי הטיפוס הגיע תמיד ראשון לראש העץ, אך התעקש לעשות זאת 
לפי דרכו, ולא על פי ההנחיות.

נסכם את הדיון בשאלה: 
האם קל יותר או יותר קשה להיות עצמך? האם השאיפה הזו מעודדת בינוניות – עֵשה רק מה שאתה יכול, הישאר עצמך; או להיפך 

– שאיפה לצמוח, לגדול ולהתפתח, ולמצות את כישוריי האישיים?

הרחבה לקבוצות בוגרות:
נקרא יחד את המקור הבא מתוך דברי הראי"ה קוק: 

"בכל דרכיך דעהו" - צריך לבקש את הקב"ה בתוך הדרכים שהוא מתנהג בהם: כשהוא עוסק בתפילה, אז יבקש את 
וכוונה רצויה באמונת הלב באותם העניינים של תפילתו, ולא יבקש את הידיעה בשעה  הקב"ה בהבנת ענייני תפילתו 
ההיא בעניינים אחרים, כי כיוון שהוא עוסק בעבודה זו - הקב"ה כביכול שורה מצדו בזו העבודה דווקא ובה ימצאנה ולא 

במקום אחר.

וכשהוא עוסק בתורה, ידע שימצא את הקב"ה בהיותו מעמיק ומעיין להבין דבר על בוריו ולזכור ולשנן היטב, ובזה הוא 
יודע אותו יתברך, בתורתו ולא באופן אחר, כי בשעה זו הוא מתגלה בעבודה זו.

וכן בהיותו עסוק בגמילות חסדים להיטיב לחברו - אז יבקש את הקב"ה רק בהעמקת עצה, איך להיטיב לו טובה גדולה 
הגונה וקיימת.

וכן בכל הדברים שעושה - הרי באמת אין דבר בעולם שאינו לכבודו יתברך, על כן כל מה שעושה יהיה הכל דברי מצוותו 
ורצונו, ויבקש בהם את שמו יתברך, כשישתדל בכל שכלו וכוחותיו לעשות את מה שהוא עושה בתכלית השלמות בכל 

צדדי השלמות, ונמצא שהוא יודע את הקב"ה בכל הדרכים...
                                     )הראי"ה קוק, מוסר אביך, ד, ב(

דיון
 Õ ?האם אנחנו מסכימים עם דבריו של הרב קוק? האם יש זמנים שבהם ה' נמצא וזמנים שבהם הוא לא נמצא

Õ ?מה הכוונה שה' נמצא אתנו בכל דרכינו? איזו 'פונקציה' כביכול הוא ממלא
Õ ?כיצד ניתן לקיים את המשפט "בכל דרכיך דעהו"? איפה זה פשוט, ואיפה אני פוגש את המורכבות
Õ ?האם אני מצליח למצות את היכולות שלי ולבצע כל משימה בחיי 'עד הסוף'? מה עוזר לי? מה מקשה עליי
Õ  ?האם, במקרים מסוימים, אני לא יכול לעשות משימה 'עד הסוף' – ואז בינוניות היא הכרח
Õ  האם הדיון שלנו קשור רק לעיסוק בתורה? האם הראי"ה מתייחס רק ללימוד תורה, או שזה שם כולל להתמחות

בתחומים שונים?

 סיכום המדריך:
האלוהות היא תודעת חיים. היא לא מתחילה ונגמרת בבית המדרש, אלא היא הוויה שהיא אני; אני חלק אלוהי ממעל. בכל מעשיי 
אני רואה ערך של תורה, גם כאשר אני עוסק בחול. צריך לשבור את הדיכוטומיה בין תורה ועבודה. האלוהות פוגשת אותי בבחירות 
שאני בוחר, בשאיפות שלי, בשאלה מנין אני יונק את הרצון שלי, מה מנחה אותי בחיים. אני רוצה לעסוק בטוב שבי. לימוד תורה הוא 

חלק ממני, והוא משתלב עם העבודה של חיי; אין נתק בין השניים.

2. מה המשימות שלי?
בשלב הבא נפנה את תשומת לבם של החניכים לכך שעל קירות החדר מודבקות מעטפות עם פריטים. כל חניך צריך לבחור 

ארבעה פריטים, שאם נממש אותם נהיה אנשי תורה ועבודה.

להיות בחור ישיבה	 
להיות עורך דין	 
להיות מורה	 
להקים יישוב	 
לעבוד בחברת הייטק	 
להיות כימאי בחברת תרופות	 

להיות פיזיקאי בתעשייה הביטחונית	 
להיות רב קהילה	 
להיות קצין בצה"ל	 
לטוס לשליחות בחו"ל	 
להקים בית בישראל )משפחה מרובת ילדים היא האידיאל(	 
להתנדב במסגרת קבועה	 

** כמובן שכל מדריך יפעל על פי תבונתו, וניתן להוסיף פריטים או להחליף.



עוד 10 שנים
בעוד שנה 
בעוד חודש
בעוד שבוע
עכשיו

העולם אני   המשפחה   היישוב  המדינה   העם 

אל
ש

ת
ל 

א
מה?

בינוני? ב

57 

כה
דר

 ה
רך

מע
 |
ל 

כי
ש

ת
ען 

מ
ל

56 

שכיל | מערך הדרכה
ת

מען 
ל

אל תשאל מה המדינה עשתה בשבילך
 מטרות הפעולה:

החניך יבחן מהם החלומות שלו וכיצד אפשר להגשים אותם.א. 
החניך ידון במושג "ידע זה כוח", ויעסוק בשאלת ההשכלה והלימודים הגבוהים ומשמעותם.ב. 
החניך יראה באקדמיה כלי לקידום עצמי ולקידום החברה והמדינה.ג. 

 מהלך הפעולה:

1. מה מעסיק אותי
נחלק לכל חניך פתק, ונבקש ממנו לכתוב מחשבה שמעסיקה אותו בזמן האחרון.
מעמידים את החניכים מסביב לציר, וכל חניך מציב את הפתק שלו על גבי הציר.

)רוב הפתקים בדרך כלל נמצאים בנקודות של "עכשיו" ו"אני" ובסביבה הקרובה(

דיון 
 

נפתח דיון עם החניכים: 
Õ ?מה דעתכם על הציר שיצרנו? מה התחושות שעולות לכם
Õ  היכן בעיקר נמצאות המחשבות שלנו? מדוע הן ב"כאן ועכשיו", ופחות במרחבים הגדולים יותר של "תיקון עולם

במלכות שדי"?
Õ ?איפה הייתי רוצה שהמחשבות שלי יהיו
Õ  ישנו פער בין הרצונות שלנו לבין החשיבה הפרקטית על 'הדברים הגדולים'. מה יוצר את הפער? האם וכיצד

ניתן לצמצם אותו?
Õ  ?מהם הערכים שמובילים אותי בחיים? באיזו נקודה על הציר הייתי רוצה להשקיע את המשאבים שלי

וכן לרוץ,  יכול היה לשחות היטב,  יוצא דופן: הוא  בסוף השנה, הצלופח היה 
לטפס ואפילו קצת לעוף. הוא השיג את הממוצע הגבוה ביותר, והיה לתלמיד 

המצטיין.

החולד ובני דודיו יצאו להפגין מול משרד החינוך, משום שלא נכללו בתכנית 
של שיעורי החפירה. כשנואשו מהמאבק הם שלחו את ילדיהם למורה פרטי; 

מאוחר יותר הם ייסדו, יחד עם הביברים, בית ספר מצליח.

דיון 
 

לאחר הסיפור נקיים דיון על בסיס מסריו:

Õ  ?מהו לדעתכם המסר של הסיפור
Õ ?האם הסיפור תומך במצוינות או מתנגד לה
Õ  עד כמה אנחנו מתמסרים, ולאילו תחומים אנו מתמסרים? האם יש

בכך פסול?
Õ  איזה עולם היו בונים מחברי הסיפור, לו הם היו יכולים לבנות עולם

מושלם?
Õ  מה מצפים מחברי הסיפור מכל אדם בפני עצמו, ומה הם מצפים

מן החברה כולה?
ניתן לסיים את הדיון בשאלה אישית לחניכים: מהם תחומי החוזק שלי, 

ואילו דברים אינני מצליח להפוך לתחום ההתמחות שלי?

3. איזונים ובלמים
נחלק את החניכים לשתי קבוצות: קבוצה אחת תבנה לו"ז שבועי, וקבוצה שנייה תבנה 

"לו"ז לחיים"- הגדרת משימות שאני רוצה לקיים בחיי.
לי"  שיש  "המשימות  פתקי  כל  הפעולה.  בתחילת  שכתבו  הפתקים  את  יוציאו  החניכים 
יינתנו לקבוצה הראשונה, העוסקת בבניית לו"ז שבועי. כל פתקי "המשימות שהייתי רוצה 

לעשות בחיי" יינתנו לקבוצה השנייה, העוסקת בבניית לו"ז לחיים. 

על כל קבוצה להחליט: 
 כיצד למקם, על פי סדר עדיפויות, את המשימות השונות.	 
על מה לוותר. 	 
מה בא במקום מה?	 

במליאה, כל קבוצה תציג את המערכת שבנתה ותשתף בדילמות מרכזיות שעלו במהלך 
הרכבת הלו"ז.

מה יותר קשה להכניס לחיים שלנו - "משימות של תורה" או "משימות של עבודה"? 	 
מדוע?

האם ניתן לעשות אבחנה בין הקבוצות? 	 
או 	  שלנו,  היום-יומיות  במשימות  השונות?  המשימות  את  להכניס  יותר  מאתגר  היכן 

בשאיפות הגדולות שלנו בחיים?

ומצוינות בתחומי החול  יבינו שהתמחות  בסיום הפעולה, על המדריך לדאוג שהחניכים 
השונים היא הכרחית כדי לקיים חברה, עם ומדינה. 

אין בכך סתירה למחויבות שלנו לחיים של תורה. אנו נעים על ציר של אידיאל אל מול חיי 
היומיום, והדברים לא בהכרח סותרים כפי שאולי נדמה לנו. יש לקיים את שני הממדים 
מערכת  מערכות-  יחד  לבנות  ניתן  כקבוצה,  ביניהם.  האיזון  את  ולמצוא  שלנו,  בחיים 

שבועית ומערכת חיים- שמייצרות איזונים בין אידיאל לבין חיי מעשה.
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3. הצעת כלים לביצוע
כעת נבקש מן החניכים לבצע משימה נוספת. המדריך יאמר לחניכים שמות של צורות, והם יציירו אותן:

עיגול גדול	 
שני משולשים בינוניים	 
שלושה משולשים קטנים	 
שתי נקודות	 
שישה פסים	 
שני רבעי עיגול	 

כל חניך מראה את הציור שיוצא לו )כרגיל, זה לא הרבה(.
המדריך מראה את הציור הבא, שניתן היה ליצור בהתאם להוראות המדריך:

המדריך יסכם ויאמר: כולכם ידעתם לצייר את הצורות הבסיסיות, אבל השילוב שלהן, שמביא לתוצר הגיוני ומסודר, דורש הדרכה 
וידע שהייתם צריכים ולא קיבלתם. כולנו אולי יכולים לחשוב מהן ה"אבנים הגדולות" שלנו, אבל אנו נזקקים להדרכה כדי לדעת 

כיצד "להניח אותן במכל".

4. הצעת כלים לביצוע
החניכים יעמדו במעגל, ובמרכזו יוצב ציר- בעד        נגד.  

המדריך יקריא היגדים. כל חניך בתורו יעמוד בצד ה'בעד' או בצד ה'נגד', מבלי לפרט. 
לא ניתן לעמוד באמצע הציר. החניכים מחויבים לנקוט עמדה. 

ניתנת לחניך אחד אפשרות להפנות שאלה לחניך אחר לגבי  בסוף כל סבב 
יש  כן  אם  אלא  מתקדמים,  אלא  לשני  אחד  מגיבים  לא   - שלו  הבחירה 

נקודות שלמדריך חשוב להתעכב עליהן ולפתוח דיון רחב יותר. המטרה 
ולא  ההיגדים,  מגוון  על  החניכים  כל  אצל  מחשבה  לעורר  בעיקר  היא 

להיתקע בדיון על תחום אחד.
יש ערך בלימודים גבוהים.	 
יש קשר בין לימודים גבוהים לבין הגשמת החלומות שלי.	 
צריך לבחור מקצוע לפי החלום שלי.	 
לימודים פרקטיים באקדמיה יובילו להגשמת החלום שלי.	 
יש להשכלה ערך בפני עצמו.	 
ידע זה כוח.	 

5. ידע זה כוח?
כל חניך מקבל דף שעליו כתובה המשימה שלו. עליו למלא את דף המשימות 

שלו, ולאחר זמן קצר יציג כל חניך את התכנית שלו. 
בקבוצות ברמה גבוהה יותר, אפשר לקחת את החלומות של כל חניך ולהפוך 

אותם למקצוע פרקטי במקום משימה מופשטת:

2. סדנת כתיבה: המשימות הגדולות 
ונגדיר את המשימה: לכתוב ברצף, מבלי  בשלב זה נחלק לכל חניך דף ועט. כל אחד ימצא מקום לשבת באופן מעט מבודד, 

להרים את העט מהדף, תוך כדי שהמדריך מציג שאלות מנחות.
מה החלום שלי?	 
איפה הייתי רוצה להיות?	 
איפה אני היום?	 
איך אני יכול לגשר על הפער?	 
מה זה דורש ממני?	 
מה המשימות הגדולות של חיי \ של המדינה \ של העולם? האם ניתן לבצע אותן?	 

יש לאפשר שיתוף בין החניכים למי שמעוניין בכך.

לאחר מכן נקריא לחניכים את הסיפור הבא, כדי להתכונן לשלב הבא של הפעולה:

האבנים הגדולות בחיינו
יום  הוזמן  בארה"ב  ציבורי  למנהל  הספר  בבית  זקן  מרצה 
בכירים  מנהלים   15 של  קבוצה  בפני  הרצאה  לשאת  אחד 

בחברות הגדולות ביותר בארה"ב, בנושא "תכנון זמן יעיל". 

זו הייתה ההרצאה הראשונה מתוך חמש הרצאות ביום העיון 
את  "להעביר  אחת  שעה  ניתנה  למרצה  עבורם.  שאורגן 

החומר". 

כל  לרשום  שהתכוננה  הזו,  האליטה  קבוצת  בפני  בעומדו 
מבטו  את  באטיות  הזקן  המרצה  העביר  מפיו,  שתצא  מילה 
לערוך  עומדים  "אנו  אמר:  כך  ואחר  שלפניו,  המנהלים  על 

ניסוי". 

המרצה  הוציא  מאזיניו,  לבין  בינו  שהפריד  לשולחן  מתחת 
הוציא  מכן  לאחר  לפניו.  בעדינות  והניח  גדול  זכוכית  מכל 
כדור  של  בגודל  אחת  כל  אבנים,  כתריסר  לשולחן  מתחת 

טניס, והניח אותן בעדינות, אחת אחת, בתוך המכל. 

כשהמכל התמלא לגמרי ולא ניתן היה להוסיף עוד אבן אחת, 
הרים המרצה את מבטו באיטיות ושאל: "האם המכל מלא?". 

כולם השיבו: "כן". 

שוב  ואז  :"האומנם?",  ושאל  שניות  מספר  המתין  המרצה 
התכופף והוציא מתחת לשולחן כלי מלא אבני חצץ. 

הוא שפך את החצץ בקפדנות מעל האבנים, וניער מעט את 
המכל. אבני החצץ הסתננו בין האבנים הגדולות, עד שירדו 
לתחתית המכל. שוב הרים המרצה הזקן את מבטו ושאל את 

הקהל: "האם המכל מלא?" 

מהם  אחד  כוונתו.  את  להבין  המבריקים  מאזיניו  החלו  עתה 
השיב "כנראה שלא". 

"נכון", השיב המרצה הזקן. הוא חזר והתכופף, והפעם הוציא 
מתחת לשולחן סיר מלא בחול. בתשומת לב שפך את החול 
אל תוך המכל. החול מילא את החלל בין האבנים הגדולות 
"האם  תלמידיו:  את  המרצה  שאל  נוספת  פעם  החצץ.  ובין 

המכל מלא?" 

הפעם, ללא היסוס ובמקהלה, השיבו התלמידים המחוננים: 
"לא!" 

רבי- תלמידיו  שציפו  וכפי  הזקן.  המרצה  להם  השיב  "נכון", 
העוצמה והיוקרה, הוא נטל את כד המים שעמד על השולחן, 

ומילא בהם את המכל עד לשפתו. 

אמת  "איזו  ושאל:  הקהל  אל  מבטו  את  הרים  הזקן  המרצה 
גדולה אנו יכולים ללמוד מן הניסוי הזה?" אחד מן המאזינים, 
הנועז והזריז שבהם, השיב לאחר שחשב על נושא ההרצאה: 
"אנו לומדים מכאן שככל שנראה לנו שהיומן שלנו גדוש ומלא 
התחייבויות, אם באמת מתאמצים, תמיד אפשר להוסיף עוד 

משימות ומטלות". 

לנו  שמוכיח  הגדולה  "האמת  הזקן,  המרצה  השיב  "לא", 
הניסוי היא זו: אם לא מכניסים למכל קודם כול את האבנים 

הגדולות, לעולם לא נוכל להכניס אותן אחר כך". 

מנסה  אחד  כל  כאשר  באולם,  השתררה  עמוקה  דממה 
לתפוס את מלוא המשמעות של דברי המרצה. 

הזקן התבונן בשומעיו ואמר: "מהן האבנים הגדולות בחייכם? 
חלומותיכם?  הגשמת  ידידיכם?  המשפחה?  בריאותכם? 
לעשות את מה שאתם באמת אוהבים? להילחם למען מטרה 

נעלה? להינפש? לקחת זמן לעצמכם? למכור פרופיל? " 

"מה שחייבים לזכור הוא, שחשוב ביותר להכניס קודם כול את 
עלולים  אנו  זאת,  נעשה  לא  כי אם  בחיינו,  הגדולות  האבנים 
לפספס את החיים. אם ניתן עדיפות לדברים הקטנים )החצץ, 

החול(, החיים יתמלאו בדברים הקטנים, ולא יישאר די מהזמן 
היקר שלנו כדי להשיג את הדברים החשובים באמת בחיים. 
משום כך, אל תשכחו לשאול את עצמכם את השאלה: מהן 
אותן  הכניסו  אותן,  תזהו  וכאשר  בחיי?  הגדולות  האבנים 

ראשונות למכל החיים שלכם". 

ויצא אט אט  ידידותית,  יד  המרצה ברך את מאזיניו בתנועת 
מן האולם.
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  נספחים:

דיון 
 Õ ?איך הייתה לכם המשימה? האם נהניתם

Õ ?האם אתם חושבים שביצעתם את המשימה
Õ ?מה היה הקושי
Õ ?כיצד ניתן להתמודד עם הקושי? מה היה עוזר לכם

ללמוד  גם  חייבים  כולנו  זאת,  לעשות  כדי  אך  להצליח,  לנו  יסייעו  שוודאי  וכישרונות  יכולות  יש  לכולנו  כי  ונאמר  הדיון  את  נסכם 
קיים  הבסיס  אם  גם  וללמוד.  להתקדם  להתפתח,  להשקיע,  עליי  להצליח  כדי  שלנו.  לשאיפה  שרלוונטיים  בתחומים  ולהתקדם 

אצלנו, עלינו להרחיב את מידת המקצועיות שלנו וללמוד.
כיצד עושים זאת?

6. האקדמיה - מתן כלים להגשמת חלומות. יש שם חזון, מהו?
נחלק את החניכים לקבוצות- כל קבוצה מקבלת מוסד ללימודים גבוהים, קוראת קצת את הרקע להקמתו ועל החזון של המוסד. 

כל קבוצה תקבל שאלות לדיון ולאחר מכן תציג את עיקרי הדברים בנוגע למוסד שלה.

האוניברסיטה העברית: )קישור לאוניברסיטה העברית - או הסתכלו בנספח(
קראו את הסעיפים הבאים: הרעיון, אבני הפינה, הפתיחה הרשמית, בונים אוניברסיטה.

Õ ?מה היה החזון של הוגי רעיון הקמת האוניברסיטה
Õ ?כיצד הקמת אוניברסיטה תורמת לרעיון הציוני

אוניברסיטת בר אילן: )קישור לאוניברסיטת בר-אילן - או הסתכלו בנספח(
Õ ?מהי מטרת האקדמיה, לפי אוניברסיטת בר אילן
Õ ?מעיון באתר האוניברסיטה, כיצד יכולה האקדמיה לעזור במימוש החלומות והמשימות שלנו
Õ ?מה נותנת האקדמיה

אוניברסיטת אריאל: )קישור לאוניברסיטת אריאל - או הסתכלו בנספח(
Õ ?מהי מטרת האקדמיה, לפי אוניברסיטת אריאל
Õ ?ממבט באתר האוניברסיטה, כיצד יכולה האקדמיה לעזור במימוש החלומות והמשימות שלנו
Õ ?מה נותנת האקדמיה

ולסמוך רק על היכולות הקיימות  לוותר עליו  ומידע בתחומים שונים. אל לנו  ידע  לסיכום, נדגיש כי בפנינו פרוש עולם רחב של 
שלנו. עלינו למצוא את הדרך ואת המקום שבהם נרחיב אופקים ונצליח להתקדם ולהתעצם, כל אחד בתחומי העניין שלו ובהתאם 

לשאיפותיו. האקדמיה היא כלי מרכזי למימוש השאיפה הזו.

המשימה שלך: ________________________

מיהם הגורמים שמולם אתה עובד?
______________________________________

____________________________________
פרט את המטלות שלך לצורך ביצוע המשימה.

______________________________________
____________________________________

כתוב תכנית עבודה מסודרת.
______________________________________

____________________________________
אילו בעיות עלולות לצוץ, וכיצד תתמודד אתן?

______________________________________
____________________________________

 רעיונות למשימות:
קידום חקיקה לשוויון נשים במגזר הציבורי.	 
פתיחת סתימה בשירותים.	 
כתיבת מערך שיעור בלשון.	 
שרטוט דגם של בניין חדש שרוצים להקים.	 
הקמת ארגון ללא רווח לתמיכה בניצולי שואה.	 
המצאת פטנט בתחום ההיי-טק.	 
המצאת תרופה לאלצהיימר.	 

האוניברסיטה העברית בירושלים
הרעיון

הדחף ליצור מוסד יהודי להשכלה גבוהה בארץ-ישראל התעורר 
לעולם.  באה  שהציונות  לפני  עוד  התשע-עשרה,  המאה  בשלהי 
לידי  הגיעו  אחרים  נגנזו,  חלקם  עת;  באותה  עלו  שונים  רעיונות 

מימוש רק מאוחר יותר.
ב-1882 הציע צבי הרמן שפירא, רב ופרופסור למתמטיקה ואיש 
חיבת ציון, לייסד בית ספר גבוה, מוסד שייצאו ממנו תורה וחכמה 
לכל בית ישראל. שפירא העלה את הרעיון לדיון בקונגרס הציוני 

הראשון )1897(, אך הקונגרס לא הגיע לכלל החלטה.
ב-1902 פרסמו חיים ויצמן, מרטין בובר וברטהולד פייבל עלון בשם 
"בית ספר גבוה יהודי". בעלון הוצגו קווי יסוד לארגון האוניברסיטה 

של העם היהודי.
ייסוד  בעד  האחד-עשר  הציוני  הקונגרס  הצביע  ב-1913 

אוניברסיטה בירושלים, ששפת ההוראה בה היא עברית.

אבני הפינה
סוף  לפני  אחדים  חודשים  תרע"ח(,  באב  )ט"ו   1918 ביולי  ב-24 
היתר  הציונית  התנועה  קיבלה  הראשונה,  העולם  מלחמת 
מהבריטים להניח אבן פינה לאוניברסיטה. הוחלט להניח שתים-
גופים  בלחץ  אך  ישראל,  שבטי  שנים-עשר  כמניין  אבנים,  עשרה 

נוספים ביישוב היהודי, מניין האבנים עלה.
הארץ  רחבי  מכל  אלפים  היל.  גריי  באחוזת  התקיים  הטקס 
ומחוצה לה הגיעו לטקס, בהם פילדמרשל אדמונד אלנבי, ראש 
הממשל הצבאי הבריטי; הגנרל מאני והמופתי של ירושלים, כאמל 
הטקס  של  הנוף  "מסגרת  כך:  אחר  כתב  ויצמן  חיים  אלחוסייני. 
היה בה מן היופי הנעלה שאינו משתכח. השמש השוקעת הציפה 
את הרי יהודה ומואב בנגוהות זהב. נדמה לי כי ההרים אשר שינו 

צורתם הביטו משתאים, ואולי מנחשים, שזו תחילת שיבת בניהם".
נובל  פרס  חתן  איינשטיין,  אלברט  פרופ'  בארץ  ביקר  ב-1923 
האוניברסיטה  הקמת  ברעיון  נלהב  תומך   ,1921 לשנת  לפיזיקה 
נשא  הצופים,  להר  בהגיעו  שלה.  האקדמית  המועצה  וחבר 
המדעית  להרצאה  שהייתה  היחסות,  תורת  על  הרצאה  איינשטיין 

הראשונה בדברי ימי האוניברסיטה.
ב-1924 החל המכון לכימיה לפעול.

בדצמבר 1924 נחנך המכון למדעי היהדות. בנאום שנשא בטקס 
לייב  יהודה  ד"ר  האוניברסיטה,  )נשיא(  קנצלר  אמר  הפתיחה 
את  ילמדו  בו  למקום  תהיה  שהאוניברסיטה  אנו  "רוצים  מאגנס: 
ואת  הכלליים  הרוח  מדעי  את  וכן  בוריים,  על  היהדות  מדעי  כל 

המודרנית  שהתרבות  הרבגוני  החומר  כל 
נאומו  את  פתח  מאגנס  ממנו".  מורכבת 
נרות חנוכה,  ובברכה על  בברכת שהחיינו 
בזמן  ההם  בימים  לאבותינו  נסים  "שעשה 

הזה", ותהה: "האין זה נס?"

חנוכת האוניברסיטה - 1 באפריל 1925
טקס חנוכת האוניברסיטה התקיים ב-1 באפריל 1925 בתיאטרון 
אלפים  מעשרת  למעלה  הצופים.  בהר  )האמפיתאטרון(  המעלות 
אוניברסיטאות  נציגי  ובהם  באירוע,  השתתפו  ומוזמנים  אורחים 
בעולם. אגרות ברכה ממדינות רבות בעולם התקבלו לרגל פתיחת 

האוניברסיטה.
בזה  נאמו  אחר,  הגברה  אמצעי  או  מיקרופון  בלא  עץ,  בימת  על 
אחר זה הרב הראשי לארץ-ישראל, הרב אברהם יצחק הכהן קוק 
ֵסר  העליון  הבריטי  הנציב  בלפור;  הלורד  ויצמן;  חיים  )הראי"ה(; 
הרברט סמואל והמשורר חיים נחמן ביאליק. בנאומו אמר ביאליק: 
"כולם יודעים ומרגישים כי ברגע הזה הדליק ישראל על הר הצופים 

את הנר הראשון לחנוכת חיי רוחו".

בונים אוניברסיטה - 1933-1925
ב-1926 נפתח המכון למדעי המזרח.

בשנת 1927 התחוללה רעידת אדמה בארץ-ישראל, ובעטיה ניזוקו 
המעבדות ואולמות ההרצאה במכונים לכימיה ולביולוגיה. הנהלת 
האוניברסיטה החליטה להמשיך ולפתח את ההר, ולהפעיל מחדש 
את המכונים שנפגעו. אלה היו ימים של התחלה. הכיתות היו קטנות 
אחר  בשעות  התקיימו  רבים  שיעורים  מעטים.  עדיין  והסטודנטים 
יוכלו  לפרנסתם  לעבוד  שנאלצו  תלמידים  שגם  כדי  הצהריים, 

ללמוד. רבים מהם עבדו כפועלים בעבודות הבנייה בקמפוס.
את דמותה של האוניברסיטה בשנותיה הראשונות עיצב ד"ר יהודה 
של  הראשון  נשיאה  לימים  שּכונה,  כפי  "הקנצלר",  מאגנס,  לייב 
האוניברסיטה. נאומיו המסורתיים בפתיחת כל שנת לימודים הציגו 

את שלבי הצמיחה וההתפתחות של המוסד.
חיפשה  ישראל,  בארץ  המדעי  הכובד"  ל"מרכז  להפוך  כדי 
שייאותו  העולם  רחבי  מכל  מצטיינים  פרופסורים  האוניברסיטה 
ללמד בתנאים חלוציים. האוניברסיטה אף גייסה סטודנטים בארץ 
ובעולם. בעבורם, האוניברסיטה הייתה היכל הדעת, אך גם נקודת 

אחיזה ציונית.
ב-1928 נחנך המכון למתמטיקה.

בקיץ 1928 הוחלט על ייסוד הפקולטה למדעי הרוח.
ב-1930 נחנך בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי בבניין על שם 

דוד וולפסון.
ב-1932 החלו נטיעות ראשונות בגן הבוטני, סמוך למערות הקבורה 

מימי בית שני, בהן גם מערת ניקנור.
לשלושה-עשר  הראשונים  המוסמך  תוארי  הוענקו  שנה  באותה 

סטודנטים.
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אוניברסיטת אריאל אוניברסיטת בר-אילן

הקמפוס  בזכות  והמחקר,  המדע  בזכות  ההוראה,  איכות  בזכות 
העשרה  בין  המופלא  השילוב  בזכות  הקהילה,  ואווירת  המרהיב 
כדאי  שבגללן  מהסיבות  כמה  הנה  אקדמית.  למצוינות  יהודית 

ללמוד בבר-אילן:

לרכוש השכלה ברמה גבוהה
שבאוניברסיטאות  מהגבוהות  היא  בבר-אילן  הלימודים  איכות 
ישראל. אוניברסיטת בר-אילן משתבחת במרצים ובאנשי אקדמיה 
מעולים שמחויבים להעניק לסטודנט איכות גבוהה של הוראה, יחד 

עם יחס אישי וכלים לחשיבה עצמאית.

לבחור מתוך היצע רחב של תכניות לימודים
מאז הוקמה לפני 60 שנה, צמחה אוניברסיטת בר-אילן והתפתחה 
הלימוד  מסלולי  את  האוניברסיטה  הרחיבה  בבד  בד  לתפארת. 
ושמירה  ובעולם  ולשינויים בישראל  שלה, תוך התאמתם למגמות 
על מסורת של מצוינות. כמעט כל אחד יכול למצוא בה את מסלול 

הלימודים הרצוי לו.

ללמוד באוניברסיטת מחקר מתקדמת
מתקדמים,  ובפיתוח  במחקר  מצטיינת  בר-אילן  אוניברסיטת 
ובהישגים מדעיים פורצי דרך. מכוני המחקר בבר-אילן מתפרשים 
על פני קשת רחבה של תחומים, בהם ננו-טכנולוגיה, פיזיקה, כימיה 
מוסיקה,  ורובוטיקה,  מחשבים  המוח,  חקר  מתמטיקה,  תרופתית, 

ארכיאולוגיה, משפטים, הלכה והגות יהודית.

לשלב מצוינות אקדמית עם מורשת יהודית    
בר-אילן היא האוניברסיטה היחידה בישראל שמשלבת בהצלחה 
מצוינות אקדמית ומחקר מתקדם לצד העשרה יהודית. הסטודנטים 
יהודית,  עולמם הרוחני בפילוסופיה  זוכים להעשיר את  בבר-אילן 

בתולדות ישראל, בתנ"ך ובתלמוד.

לקבל הזדמנות שווה ללימודים אקדמיים
אוניברסיטת בר-אילן פיתחה מסלול חונכות מיוחד עבור מועמדים 
הרגילים.  הקבלה  בתנאי  עמדו  שלא  פיתוח  ומאזורי  משכונות 
ודואגת  שפה  קשיי  בעלי  לתלמידים  מסייעת  בר-אילן  בנוסף, 
ראייה  שמיעה,  למידה,  לקויי  מוגבלויות-  בעלי  סטודנטים  לקדם 

ונכים- ולפתח אצלם עצמאות אקדמית.

לרכוש נסיון מקצועי דרך תרומה לקהילה
בר- אוניברסיטת  של  מהמאפיינים  אחד 

סובלנות  וטיפוח  לקהילה  תרומתה  הוא  אילן 
בבר- השונות  הפקולטות  הדדית.  וערבות 

התמחותן,  הקהילה בתחומי  פרויקטים למען  מגוון  מפעילות  אילן 
לצד  מעשית,  בהתנסות  זוכים  חלק  בהם  שלוקחים  והסטודנטים 

סיפוק אישי והזדמנות לתרום לקהילה.

להגיע לאוניברסיטה בקלות מאזורים רבים בארץ
בר- אוניברסיטת  מעניקה  המרכזי  הגיאוגרפי  מיקומה  בזכות 

לכך  הוסיפו  בארץ.  רבים  מאזורים  לסטודנטים  נוחה  גישה  אילן 
אוטובוס  קווי  שכוללת  הציבורית,  לתחבורה  הנוחה  הנגישות  את 
מהשרון  וסביבותיה,  תקווה  מפתח  השפלה,  מיישובי  מירושלים, 

וממטרופולין תל אביב- וקבלו אוניברסיטה שקרובה אליכם.

ליהנות משרותי קמפוס מתקדמים
בהם  של שירותים,  רחב  ממגוון  נהנים  בבר-אילן  הסטודנטים 
ספריות  אישי,  לשימוש  מחשב  עמדות  אלחוטית,  אינטרנט  רשת 
ממוחשבות, שירותי למידה מרחוק ועוד. בנוסף, בתחומי הקמפוס 
תמצאו כל מה שצריך כדי לקיים שגרת יום נוחה- מינימרקט, בתי 

קפה, סניף דואר, סניף בנק, וגולת הכותרת- מעון יום לפעוטות.

לשהות "בקמפוס האקדמי היפה ביותר"
פחות  לא  חשובה  הלימודים  שסביבת  שמאמין  אקדמי  כמוסד 
על  בהתמדה  שוקדת  בר-אילן  אוניברסיטת  ההוראה,  מאיכות 
ומלאת  הרמונית  מזמינה,  טיפוח קמפוס מרהיב, שמהווה סביבה 
השראה. על כך גם יעיד התואר "הקמפוס האקדמי היפה ביותר" 
הוסמך  בנוסף,  יפה.  ישראל  לארץ  המועצה  מטעם  זכתה  שבו 

הקמפוס כקמפוס ירוק בידי משרד להגנת הסביבה.

להצטרף ל-100 אלף בוגרים שהשתלבו בשוק העבודה
תואר מאוניברסיטת בר-אילן הוא במידה רבה כרטיס כניסה 
לשוק העבודה והבטחה לעתיד טוב ולקריירה מוצלחת. קרוב 

ל-100 אלף בוגרי בר-אילן השתלבו בשוק העבודה, ורבים מהם 
מצויים כיום בעמדות מפתח בחברה, בציבור, במערכות המשק, 

 הכלכלה והביטחון.
 

אוניברסיטת  בכדי  לא 
המוסד  היא  בשומרון  אריאל 
השנים  בארבעים  היחיד 
מעמד  שקיבל  האחרונות 
 ,1982 בשנת  כמכללה  הוקמה  האוניברסיטה  אוניברסיטה.  של 
לתואר  כ-10,500  מהם  סטודנטים,  כ-14,000  בה  לומדים  וכיום 
המתקיימות  ושני,  ראשון  לתואר  לימוד  תכניות  ב-28  אקדמי 
בארבע הפקולטות )מדעי הבריאות, הנדסה, מדעי הטבע ומדעי 
החברה( ושני בתי הספר )ארכיטקטורה ותקשורת( בקמפוס. יתר 
ובמרכז  קדם-אקדמיים  ללימודים  במרכז  לומדים  התלמידים 
לעיצוב ולטכנולוגיה )הנדסאים(. בנוסף, פועלת בתל אביב יחידה 

ללימודי חוץ והמשך.
 

מבצעים מחקרים
מדענים.  מ-300  יותר  פועלים  בשומרון  אריאל  באוניברסיטת 
ובעולם; כ-70  רבים מהמדענים הם מהמובילים בתחומם בארץ 
מהם פרופסורים המשלבים הוראה ומחקר, בתחומים שונים כגון 
רובוטיקה, אלקטרו-אופטיקה, גידול גבישים, טיפול בסרטן, פיתוח 
ועוד.  אימונולוגיה  הסביבה,  לימודי  אדמה,  רעידות  פולימרים, 
המוח;  לחקר  המרכז  מחקר:  מרכזי   15 פועלים  באוניברסיטה 
המרכז למחקר ופיתוח רובוטיקה; המרכז לפיתוח אמצעי לחימה 
המרכז  חומרים;  לחקר  המרכז   ;)Homeland security( בטרור 
למו"פ אזורי - השומרון ובקעת הירדן; המרכז לאנרגיות משולבות; 
המרכז לחקר המזרח התיכון; המכון לחקר מדיה חדשה, חברה 
ויישומיהם  קרינה  מקורות  לפיתוח  הלאומי  המרכז  ופוליטיקה; 
)לייזר האלקטרונים החופשיים FEL( שהוא בעל מעמד של מוקד 
ובמרכז  בקווקז  היהודיות  העדות  לחקר  המכון  לאומי-ארצי;  ידע 
משפחת  ע"ש  יישומית  לפיזיקה  המרכז  זכרייב;  גרמן  ע"ש  אסיה 
ז"ל;  לנג  ישעיהו  פרופסור  ע"ש  הסרטן  לחקר  המרכז  שלזינגר; 
המרכז למשפט ולתקשורת; המרכז לחקר רעידות אדמה; המרכז 

לחקר אלקטרו-אופטיקה.
סגל האוניברסיטה גייס מקרנות תחרותיות וגורמי תעשייה בשנת 
כיום, עם  יישומיים.  ופיתוח  2011 כ-10 מיליון דולר לטובת מחקר 
המחקר  מרכזי  לצד  אקדמיות,  לימוד  מחלקות  של  רחב  מגוון 
בתחומים  מובילה  בשומרון  אריאל  אוניברסיטת  המגוונים, 
האוניברסיטה  שליד  הטכנולוגית  בחממה  רבים.  אקדמיים 
המבוססים  מתקדמים,  טכנולוגיים  ותהליכים  תוצרים  מפותחים 
זו  חממה  המרכז.  במעבדות  מחקרית  פעילות  על  השאר  בין 
מאפשרת לסטודנטים להשתלב בתכניות המחקר, ולרכוש ניסיון 
מעשי במחקר ובפיתוח עוד במהלך לימודיהם. מחקרים שבוצעו 
באוניברסיטת אריאל בשומרון בשנים האחרונות הביאו להקמת 

.)Start-up( מספר ניכר של מפעלי הזנק
 

גאים בסטודנטים ובבוגרים
והרבדים  האוכלוסיות  מגוון  מכל  באים  הסטודנטים   15,000
עולים  דתיים,  לצד  חילונים  הישראלית:  החברה  את  המרכיבים 
חדשים לצד ישראלים ותיקים, בני מיעוטים לצד יהודים. בהקשר 
החברה  שכבות  לכל  היתוך  כור  מהווה  האוניברסיטה  הזה 

בישראל, המעיד, על אף חילוקי הדעות והשוני המנטאלי, התרבותי 
והאידיאולוגי, על יכולתה של האקדמיה לשמש בסיס להידברות 
משולבים  שבוגרינו  העובדה  הוא  גאווה  מקור  לבבות.  ולקירוב 
בעמדות מפתח בחברות הגדולות והמובילות במשק, ורבים מהם 
בארץ  מובילות  באוניברסיטאות  מתקדמים  לתארים  ממשיכים 

ובעולם.
 

עושים ציונות
מציבה  בשומרון  אריאל  אוניברסיטת  האקדמיים,  יעדיה  לצד 
לעצמה יעדים ציוניים-חברתיים. מתוך ראייה פרקטית ואידיאולוגית 
ומתוך רצון לספק את צורכי המשק, הכלכלה והחברה הישראלית, 
פיתח המוסד את המחלקות המבוססות על מקצועות ההנדסה, 
מגוון רחב  האוניברסיטה  כן מפעילה  כמו  והמדעים.  הטכנולוגיה 
שונים  בתחומים  מרפאות  ובכללן  לקהילה,  תרומה  פעילויות  של 
וסיוע לקבוצות אוכלוסייה מגוונות. בנוסף הוקמו כפרי סטודנטים, 

המהווים מוקדי התנדבות במרחב.
כיעד חברתי, הנהלת האוניברסיטה הציבה לעצמה את הנגשת 
ההשכלה הגבוהה לכול: מתן  הזדמנות שנייה לאוכלוסייה עובדת 
לצד  חדשים  עולים  והכלכלית,  הגיאוגרפית  הפריפריה  בני  לצד 
מיוחדים.  צרכים  בעלי  לצד  למידה  לקויות  בעלי  מיעוטים,  בני 
נרחב  תמיכה  מערך  עבור  משאבים  מפנה  האוניברסיטה 
לסטודנטים הזקוקים לסיוע לימודי, אישי, כלכלי וטכני, העונה על 
מגוון צורכי הסטודנט באשר הוא. כיעד ציוני, נקלט באוניברסיטה 
אחוז ניכר של עולים חדשים, הן בקרב הסגל והן בקרב הסטודנטים, 
ולמעלה מ- 10% מהסטודנטים הם עולים חדשים ממגוון תפוצות. 
מכך  יוצא  וכפועל  אתיופיה,  לעולי  מוקדשת  מיוחדת  לב  תשומת 
המוסדות  כל  מקרב  ביותר  הגבוה  הוא  באוניברסיטה  מספרם 

להשכלה גבוהה.
 

מבססים  אקדמית,  למצוינות  חתירה  תוך  המהיר,  הגידול  המשך 
המחקר  כאוניברסיטת  בשומרון  אריאל  אוניברסיטת  מעמד  את 

השמינית במדינת ישראל.
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לזכרון הורינו היקרים,

אוהבי התורה ושומרי מצוותיה,

בעלי דעה ומעשים טובים,

שכרכו תורה עם דרך ארץ.

מרים )בת המשורר יעקב רימון( 
וישראל גליקסברג ז"ל

מראשוני תורה ועבודה

רבקה ויעקב רייך ז"ל
ניצולי השואה הנוראה

חוה ודוד גליקסברג    



דתית יונות  רכי ה הנחלת 

עצ"ה לדרך
הנחלת ערכי הציונות הדתית

עצ"ה לדרך

לדור הבא
דתית יונות  רכי ה הנחלת 

עצ"ה לדרך
הנחלת ערכי הציונות הדתית

עצ"ה לדרך

לדור הבא

למען תשכיל
היחס ללימודי חול ולהשכלה כללית במציאות זמננו

הרבנית ד"ר חנה פרידמן

בתוספת מערך הדרכה 
והצעות לפעולה בתנועות נוער 

מאת מדרשת תורה ועבודה

למען תשכיל
הקשורות  משמעותיות  התלבטויות  אחת  לא-פעם  ְמַזֵמן  דתיים  צעירים  של  הלימודים  מסלול 
בתחומי  עיסוק  כל  מבטלת  תורה  לימוד  חובת  האם  החול.  ולימודי  הקודש  לימודי  שבין  ליחס 
דעת אחרים? כיצד מתיישב העיסוק בלימודי חול עם גזרות כמו איסור לימוד חכמה יוונית, או עיון 

בספרים חיצוניים? מהו מקומם של עולמות הידע הללו בתפיסת העולם הדתית?
בחוברת זו נידון יחס העולם הדתי ללימודי חול, מהזוויות ההלכתית, ההיסטורית, והמחשבתית.

מוצגים בה האיסורים, החיובים והחששות הנוגעים לעניין, כמו גם הסיבות והמטרות שבעטיין יש 
להתייחס בחיוב אל שילוב החול והקודש בסדר יומנו המחשבתי והלימודי.

בהגות  ישנה-חדשה  עמדה  ומוצגת  לחול,  קודש  בין  המקובלת  ההבחנה  מורחבת  העיון  בסוף 
ישראל שמבטלת את עצם ההבחנה הזו, ומציעה גישה אחרת ליחסי האדם עם גופו, עם עולמו 

ועם א-לוהיו.

בסוף החוברת מצורף מערך הדרכה המיועד לאנשי חינוך, מורים, רכזים ומדריכים בתנועות 
נוער.

"עצ"ה לדרך", מיזם חינוכי משותף של תנועת נאמני תורה ועבודה והקיבוץ
הדתי - פועל ליצירת חומר זמין, נגיש וברור לשימוש בידי בני נוער וצעירים

לשם חיזוק תפיסותיהם לפי ערכי תורה ועבודה. מיזם זה נועד להיות שלב חשוב
בחידוש הדיון והשיח הרעיוני-ערכי בנושאי הליבה הציוניים-דתיים.

חוברות נוספות בסדרה:
אתחלתא דתקווה - הציונות הדתית ומדינת ישראל / הרב חיים נבון

חברה שלמה  - חברה צנועה מעורבת לכתחילה /  הרב יובל שרלו ורן חורי
חירות, סמכות, אחריות - על סמכות חכמים ואחריות אישית / הרב יצחק בן דוד

אתה בחרתנו - על ההלכה וההכלה ביחס לגוי / הרב ד"ר דוד בן זזון

הרבנית ד”ר חנה פרידמן נולדה בירושלים בשנת 
לבנות,  “חורב”  הספר  בבית  למדה  היא  תשל”ב. 
שני  ראשון,  תואר  וסיימה  לינדנבאום,  במדרשת 
יהודית  ומחשבה  האגדה,  ספרות  בתלמוד,  ושלישי 
עמיתה  היא  בירושלים.  העברית  באוניברסיטה 
מורשה  בבית  לנשים  ההלכה  לימודי  בתכנית 
“עלמא”,  המדרש  בבתי  ומלמדת  בירושלים, 
הרבנית  תקשורת.  לאנשי  מדרש  ובית  “חברותא”, 
ד"ר חנה פרידמן הייתה אף שותפה להקמת קהילת 

“יחד” - קהילה תל אביבית צעירה ולהנהגתה.

חינוכית-ערכית  מדרשה  היא  ועבודה  תורה  מדרשת 
הפועלת כדי לטפח ולפתח  את ערכי הציונות-הדתית ואת 
משנת תורה ועבודה ולהנחילם לציבור. המדרשה מקיימת 
פעילות חינוכית החותרת לעורר תסיסה רעיונית, ללבן את 
יסודות הציונות-הדתית ואת רעיון תורה-ועבודה, ולהנחילם 

לבני הנוער ולדור הצעיר. 
בין השאר, מבקשת המדרשה לעודד ולחנך ללימוד תורה 
ולקיום מצוות בד בבד עם פתיחות וכבוד לאדם באשר הוא 
אדם ולתרבות האנושית המשתכללת, לצד מחויבות לערכי 

הציונות וההתיישבות, ערבות הדדית, וצדק חברתי.

להזמנת חוברות:
www.toravoda.org.il   www.kdati.org.il 
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