הרב פרופ' נריה גוטל
לדמות המרצה במכללת 'אורות ישראל'∗
כל מרצה ,בכל מוסד להשכלה גבוהה ,נדרש ,בראש וראשונה ,להוביל את תלמידיו לידע ,לתובנות,
להשכלה ולרכישת כלי ניתוח ומחקר ,שה מסד בסיסי ,ממש נשמת אפה של כל השכלה גבוהה,
ה תורנית וה אקדמית .ביחס לידע התורני ,הרי כבר אמרו חכמי שמבח הלומד הוא בכ שא
ישאלנו אד ישיבנו מיד ובלא גמגו )קדושי ל ע"א( ,וא חלילה שכח ולו ג "דבר אחד
ממשנתו ,מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו" )אבות ג ,ח( והוא א עובר בלאו )מנחות צט
ע"ב( .היחס לידע הכללי אמנ אינו חמור כדי כ ,ולא בעבירה דתית עסקינ ,ועדיי ידיעת גופי
התובנות ה ר בסיסי ,ראשוני ,עליה שו מוסד להשכלה גבוהה אינו יכול להתפשר .כאשר
מדובר במוסד שייעודו הכשרה להוראה ,הרי נוס לידע ,קיימת ג דרישה לרכישת מיומנות
הוראה ,כיצד יועבר ידע לזולת .דרישות אלה ,שאינ מבוטלות כלל ועיקר וה מחוייבות ,אי לה
– לכאורה – דבר משמעותי ע אישיותו של המרצה ,כל עוד הוא מצוי כדבעי "בחומר".
אי זה מפתיע אפוא שהיסטוריית עול החינו רווייה אמירות ציניות ,מושחזות וחדות ,ביחס
להוראה וביחס למורה :לפני כ 2000#שנה טע בביקורתיות חדה הפילוסו הרומאי סנקה ]לוקיוס
אנאוס סנקה :רומא 3 ,לפנה"ס –  65לספירה(" :מלמדי אנו את שיעורינו לא למע החיי אלא
למע חדר ההרצאות"; לפני כארבע מאות שנה החרה#החזיק אחריו באמירה נוקבת הבישו ואיש
החינו יוה עמוס קומניוס) 1גרמניה ,(1670#1592 ,כאשר התריס" :אמנות ההוראה אינה דורשת
דבר פרט להסדר הנכו של הזמ ,של הענייני ושל השיטה"; לפני כמאה שנה התבטא אוסקר
וויילד )וילס (1900#1854 ,בעוקצנות מושחזת" :כל שאינו מוכשר ללמוד ,ניפנה ללמד את זולתו";
אחריה הוסי הנרי ס' קנדי כי "שחצנות ,קפדנות ודוגמטיות ה המחלות המקצועיות של אלה
המבלי את חייה בהכוונת האינטלקט של הצעירי"; ואחרו לעניי זה ,הפסיכולוג הנודע א"ס
ניל ]מייסד ה'סאמר היל' – ביה"ס הדמוקרטי[" :נדמה לי כי רוב המורי שונאי את ההוראה,
שונאי את הילדי ,שונאי את עצמ .בתי הספר מלאי מורות ומורי צרי מוחי ,מחשיבי
עצמ ,שכל מרחב האופק שלה מגיע מספרי הלימוד עד הלוח"; וכהנה עוד ועוד .מיותר לומר
שאמירות אלה ,ושכמות ,אינ משקפות בהכרח את התפיסה האוניברסלית בסוגייה ,א יש
בכוח לשמש אמצעי ,בבואה להשתקפות ניגודית ביחס לאמירה הערכית אותה נבקש לבחו להל,
בשאלת מקומו של מחנ בישראל .במסגרת זו נסתפק בשלוש נקודות :היחס לתלמיד; אישיות
המורה; התאמת "החומר" ,וזאת מתו מגמת בירור ה"עוד" המצופה ממרצה במכללת 'אורות
ישראל' מעבר לנוהג הרווח.
א" .כבוד תלמיד"
הוראתו של רבי אלעזר ב שמוע באבות )ד ,יב(" :יהי כבוד תלמיד חביב עלי כשל" ,לא נותרה
כהמלצה גרידא אלא תורגמה על ידי הרמב" )הלכות תלמוד תורה ה ,יב( 2הלכה למעשה ,כחובה:
∗ שיעור במסגרת יו היערכות למרצי המכללה ,לקראת שנה"ל תשס"ו.
 1מחבר 'העול הנראה' ,הנחשב לספר הראשו שהופיע בדפוס ונועד לילדי.
 2ראה ג פסיקתו החתוכה של שולח ערו יורה דעה רמב ,לג" :יהי כבוד תלמיד חביב עלי כשל".

"כש שהתלמידי חייבי בכבוד הרב כ הרב צרי לכבד את תלמידיו ולקרב .כ אמרו חכמי
יהי כבוד תלמיד חביב עלי כשל ,וצרי אד להיזהר בתלמידיו ולאוהב שה הבני
המהני לעול הזה 4ולעול הבא" .ביטוי נאה ,ג א קיצוני#משהו למת הרב כבוד לתלמיד,
נית בתיאור המדרש את ימיו האחרוני של משה רבנו:
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מה עשה משה? מאחד בשבט עד ששה באדר היה הול שחרית וערבית ומשמש
ליהושע כתלמיד לרב ,ואות ל"ו יו עלו למשה יו לשנה .כיצד היה משה משמש
את יהושע? בכל יו היה משה עומד מחצות לילה והול לפתחו של יהושע ונטל
המפתח ופותח את הדלת ונכנס ונוטל חלוק ומנערה ומניחה אצל מראשותיו ,ונוטל
מנעליו ומתקנ ומניח בצדי המטה ,ונוטל טליתו וכסותו וסודרו וכובע של זהב
ועטרת מרגליות ומבחינ ומצרפ ומזקק ומסדר לפניו על סילו של זהב .שוב היה
מביא קיתו של מי וקערה של זהב ומניח על הסילו ,ועדיי יהושע לא היה נעור
משנתו ,ואח"כ היה מצוה משה לנער ולכבד בית אהלו של יהושע כעי אהלו של
משה ,ומכניס כסא הזהב ,ופורש סדי של בו 3וסדי של מילת ,ומסדר כלי יקרי
ונאי שלו כמנהג המלכי .ואחר כ היה יוצא כרוז :משה עומד באהלו של יהושע
ואומר כל המבקש להקביל פניו של יהושע יבא ויקביל ,שנפל דבר ביהושע מאת ה'
להיות פרנס על ישראל .באותה שעה כל יחיד ויחיד שבישראל שהיה שומע הכרוז
היה מפחד ומזעזע ואומר אני חושש בראשי כדי שלא יל ,ובוכה אוי ל אר3
שמלכ נער! ובת קול אומרת כי נער ישראל ואוהבהו ,ג האר 3פתחה פיה ואמרה
נער הייתי ג זקנתי ,ומתקבצי זקני ישראל וכל שרי הגדודי וראשי השבטי
ושרי האלפי והמאות והעשרות .כשבאו אצל משה היה מושיב כל אחד ואחד לפי
גדולתו ,וכיו שרואה משה שיהושע נעור משנתו היה נכנס ונוטל חלוקו ונותנה לו
בידו ,כיו שהיה יהושע מכיר בו היה מתבייש ונוטל חלוקו ומכסה גופו ולובש
בזעזעות נפשו ונופל על רגליו של משה ואומר לו אל תהרגני רבי בחצי ימי מפני
השררה שבאה עלי מאת הקב"ה ,אמר לו משה בני אל תתיירא אי ל עו בזה,
במדה שמדדת לי אמדד ל ששמשתני בסבר פני יפות כ שמשתי תלמידי,
ואהבת לרע כמו ,לא כ שניתי ל יהי כבוד תלמיד חביב עלי כשל...
אוצר המדרשי )אייזנשטיי( עמ' שנו ד"ה אמר ר' חלבו

 3סנהדרי ט ע"ב" :אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונת כל המלמד את ב חבירו תורה מעלה עליו
הכתוב כאילו ילדו שנאמר ואלה תולדות אהר ומשה ,וכתיב ואלה שמות בני אהר ,לומר ל אהר ילד
ומשה לימד לפיכ נקראו על שמו" .וראה מהר"ל ,חידושי אגדות ,בבא מציעא פה ע"א ..." :המלמד תורה
לאחרי מתדמה ומתייחס אל השי"ת שהוא משפיע תורה לאחרי ,ולא כ המלמד לבנו אשר הוא כגופו
אינו כ ,רק כאילו למד עצמו ,ולא שהוא משפיע לאחרי ,ולפיכ מי שלימד תורה לב חבירו יש לו דמיו
אל מה שעשה הקב"ה לישראל והוא יושב בישיבה של מעלה" .וראה להל מהראי"ה קוק ,ר"י הוטנר ורי"ד
סולובייצ'יק.
 4לשאלה :כיצד ה מהני לו בעול הזה? משיב הטור )יורה דעה סימ רמב( ..." :התלמידי מוסיפי
חכמת הרב ומרחיבי את ליבו .אמרו חכמי ,הרבה למדתי מרבותי ומחבירי יותר מרבותי ומתלמידי יותר
מכול ,שכש שע 3קט מדליק הגדול כ תלמיד קט מחדד הרב בשאלותיו עד שיוצא ממנו חכמה
מפוארה".

לולא היה המדרש חות בציטוט מפרקי אבות ,וודאי היינו טועני שאי הנדו ש נוגע לנדו
דיד .ש ,אצל משה ויהושע ,ללא ספק נילוותה להנהגה זו מטרה אחרת :הוקרתו של יהושע ,על
ידי משה ,כחלק מהעברת שלטו מסודרת ,וכדי לבצר כדבעי את מעמדו של יהושע .וכל זה – היינו
אומרי – מקרה חריג וייחודי ,ממנו אי ללמוד .בא המשפט האחרו ,השאוב מפרקי אבות –
היינו הנהגה כללית ,ומלמדנו שזהו הקו המנחה את הרב על הדר שראוי לו לנקוט ע תלמידו.
אולי לא באותו היק ,אולי לא באותה ענווה "מופרזת" ,א בהחלט כ מצביע על כיוו ,מדיניות,
עיקרו.
הנהגות כבוד של רבני לתלמידי יושמו הלכה למעשה לא פע ,והדבר מתועד יפה בספרות
השו"ת .למשל ,בשו"ת בנימי זאב )סימ רלט( כותב כי "מהר" ]מרוטנבורג[ עשה הידור
לתלמידיו ,אפילו לאות שאינ חשובי כולי האי" .הנהגה כזו ,לא זו בלבד שאינה מחוייבת
הלכתית ,היה מקו – אולי – אפילו לבקרה :וכי ראוי הוא שרב "יהדר" תלמידיו ,ועוד אלה
"שאינ חשובי כולי האי"?! ובכ ,מלמדנו מהר" ,שבהחלט כ ,זהו יחס נאות של רב לתלמידו:
"הידור".
ועוד דוגמה משו"ת דרכי נוע )חו"מ סימ ל( ,המגיב על תרעומת שהופנתה כלפיו מצד אחד
מראשי הישיבות .הרקע למעשה הוא – ככל הנראה – בתלמידי ישיבה מסויימת שהגיעו אליו
רעבי ג צמאי ובלא קורת גג ,בעוד שלרבניה היה ג אוכל ,ג משקה וג בית .משתמה על
הנהגת הישיבה ,התרעמו עליו רבניה ,ועתה הוא משיב דברי כדרבנות" :ומה שחרה לו על
שהוכחנו מעניי הספקת התלמידי ,יפה עשינו דבמקו חילול הש אי חולקי כבוד לרב,
שעינינו הרואות תלמידי בחורי הגוני נעי ונדי ממקו למקו ואי מאס אות הביתה
במקומ מה באו אצלנו עטופי ברעב בראש כל חוצות ,ולמה זה דורשי על עצמ יותר
מתלמידיה ורז"ל אמרו יהי כבוד תלמיד חביב עלי כשל כ"ש בחיי נפש דראוי לפקח עליה
יותר מגופ" .לא עולה על דעתו מצב בו לרב יש אוכל ולא לתלמיד; לרב יש מיטה ולא לתלמיד
וכיו"ב ,וכל זאת על סמ הוראה חז"לית שאינה המלצה אלא חובה" :יהי כבוד תלמיד חביב
עלי כשל".
ב .והיו עיני רואות"
בשורשה של חובת כיבוד התלמיד עומדת תשתית יסודית ועמוקה :דרישה לאיכותו האישית של
המורה ,דרישה שאינה מסתפקת בהשכלתו אלא תובעת במפגיע את "אישיותו" 5.לא מעט מ
הפוסקי ,בעיקר אלה של המאה האחרונה ,ראו לנכו להדגיש עניי זה ,בבטא אמירה חדה
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הגורסת כי חיקוי תלמיד את מורהו ,הוא הוא הלימוד הראשו והראשי.
החזו איש לדוגמה ,כתב:
מ המפסידי היותר עיקריי ,היות מלמד לרבי בלתי של במידותיו ...אי
דבריו נכנסי אל לב החני ,ולא עוד אלא שלומד ממעשיו יותר משיעוריו...
ומצוי המידות ...גדול שימושה
התייחסות הרב לתלמידיו דורשת תכונות תרומיות ִ
5דיו רחב בסוגייה זו ,על מורכבותה ,והצגת פסיפס אישי ושיטות בעניינה ,ראה מאמרי 'בי קבלת אמת
"ממי שאמרה" לבי קבלתה מ"מלא ה' צבאות" ' ,עיוני בחינו היהודי ,ט )תשס"ד( ,עמ' קכט–קנז.
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ראה ג ספר חסידי ,סימ שד ..." :הילדי ליב כלב הגדולי בחלו ,סבורי שהכל אמת ,כ הילדי
סבורי שכל דברי אמת קוד שירגילוהו חברי רעי לדברי רעי".

יותר מלימודה ,והתלמיד מחקה תמיד את רבותיו ...המחנ  #יפרה וירבה
תולדותיו כדמותו וכצלמו...
חזו איש – אמונה ובטחו ,פרק ד ,סעי טז
דברי דומי נטענו על#ידי הרב מ' פיינשטיי ,ג כלפי מורי וג כלפי מנהלי:
 ...צרי לראות מורי יראי הש יתבר ואוהבי תורה ומדקדקי במצות ,וכ
צריכי להיות המנהלי שה הפרינציפאלס ,שבכל ענייני לימוד יכול כל מי שיודע
לימוד ההוא ללמד לאחרי א א הוא אינו עושה כמו שמלמד ,כגו רופא שאומר
לאחרי שזה אסור לאכול וכדומה יודעי שהוא דבר המזיק א כשהרופא עצמו
יעבור על זה ולא ישגיחו עליו וכדומה בכל חכמה ,אבל בלימוד תורה ולימוד מוסר
ויראת ד' וקיו המצוות אי אפשר למי שאינו ב תורה ואינו ירא שמי ללמד זה
לאחרי שלא יתקבלו דבריו כלו 7,וכדדרשו חז"ל מקרא דהתקוששו וקושו קשוט
עצמ ואח"כ קשוט אחרי.
שו"ת אגרות משה ,יורה דעה ג' ,סימ עא
הרב י"ד סולובייצ'יק היל ג הוא בנתיב דומה ,תו שהוא מטעי את הדרישה ,את ההלי ואת
התוצר ,ברובד מטאפיסי:
הרב ששמע מתמלא תוכ גילויי חי .מרש הוא את התלמיד לא רק בסיפור החזו,
מבחינת פעולה אינטלקטואלית ,אלא ג בהתלכדות רוחנית של התלמיד ע הרב
והאצלת ההוד האישי של הרב על התלמיד ...אי אפשר לרב ללמד תורה לאחרי
מבלי שישיק אישיות באישיות .לימוד תורה על ידי רב לתלמיד היא פעולה
מיטפיסית פלאית של התגלות אישיות משפיעה לאישיות מושפעת .ההתגלות היא
ג התדבקות של הרב והתלמיד .התלמיד שמבי את המושכל מתדבק במשכיל.
א הוא תופס את סברת הרב ,הרי הוא מתחבר ע הרב מבחינת אחדות המשכיל
והמושכל .ביסוד זה כמוס סוד תורה שבעל פה ...כשמוסרי אותה ,נמסרת ג
העצמות האישית… התלמידי נקראו בני ,כי הלא מהות אישיות הרוחנית
נאצלה ונולדה מחיק הרב.
איש ההלכה – גלוי ונסתר ,עמ' 229$228
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 7ראה אלשי ,דברי ו ,ו" :והיו הדברי  #כדי שהדברי יכנסו ללב הבני עלי לקבל קוד על לבב
אתה בשני יצרי"; ושוב ש ט ,ד" :והודעת לבני  #א משוקעי בלב יכנסו ג ללב בני כשתלמד".
 8השלמה לתפיסה זו ,ראה ג מה שכתב רי"ד סולובייצ'יק במאמרו 'המלכות בישראל' ,האד ועולמו ,עמ'
" :189עבודת החינו אינה מיכנית כי א מטפיסית#רוחנית .אי במעשה החינו הנכו משו ניסיו או
מאמ 3לדחוס ולדחו אל תודעת התלמיד מידע רב עד כמה שאפשר ,כי א רצו להשלי את אישיותו של
התלמיד ,לשתפו באוצרו הרוחני של מורהו .המחנ טורח שיימש תהלי ההזרמה ההדדית והבלתי
פוסקת של מחשבות והגיונות ,ושהתלמיד ישתת בעצ המעשה של הרחבת דעת .הרב והתלמיד שותפי
ה ביצירה ,ע שקיימי הבדלי במעמד ובתפקוד .לא בכדי נשתרש הביטוי 'מא מלכי?  #רבנ' )על#פי
גיטי סב ע"א( .מורינו וחכמינו היו בעלי סמכות מלכותית לא מפני שעשירי היו או שהצליחו לשלוט
בחברה ,כי א מפני שהיתה לה סמכות רוחנית גדולה הדומה למלכות".

ביטויי קיצוניי אלה מבטאי כמוב ר גבוה ביותר של דרישה מהמורה ,ובמקביל – בשאיפה
– דרישה ג מ התלמיד .דוגמה נאה ,ועכשווית ,של זיקה 'איכותית' של מורה לתלמיד ,נבעה
9
מקולמוסו של מר משה אור ,בהתייחסו ל"מורה" נחמה ליבובי:'3
בהרבה הזדמנויות שאלו תלמידי את נחמה א מותר לה להקליט את השיעור
שלה עבור מישהו אחר; נחמה היתה עונה בהחלטיות :לא .כדי ללמוד תורה צרי
שייווצר קשר בי המורה לתלמיד ובי התלמיד למורה .עלינו לחיות את הלימוד.
לשמוע שיעור מוקלט – זה כמו לשמוע הרצאה .זה לא נקרא לימוד תורה.
ג בכיתה של עשרות תלמידי נחמה היתה מלמדת כל תלמיד ותלמיד ואת כול
יחד ,וכל אחד חש שנחמה מלמדת אותו "כאילו שיעור פרטי" .איכפת היה לה שכל
תלמיד ילמד ,יבי ,ישאל ,יענה ,בלי ליאות...
לעניי זה האחרו – תחושת "שיעור פרטי" לכל תלמיד ,ג כאשר השיעור נית ברוב#ע ,נת
דעתו ההגותית הרב יצחק הוטנר 10.גישתו הובעה במכתב ש"נאל "3לשלוח להתכנסות ציבור
תלמידי גדול ,ובו הוא מבאר מה החשיבות המהותית שבדיבור אל "הפרט" שבתו "הכלל".
לדידו זה אחד מ היסודות היותר חשובי שבתשתית מיבנה הישיבות המוכרות לנו כיו ,אלה
שנוצרו מכוחה של 'א הישיבות'  #וולוזי' של ר' חיי.
 ...עליכ לדעת כי העובדה שאני מדבר אליכ בציבור ,איננה נובעת מרצוני ,אלא
שהיא באה מחמת הכרח .עצ רצוני הוא לדבר ע כל אחד ואחד מכ ביחידות.
ורק מפני שזה מ הנמנע ,הנני מוכרח לוותר על רצוני ולדבר אליכ בחבורה .אבל
רוצה הנני להסביר לכ את מקור רצוני לדבר אליכ ביחידות .בוודאי יודעי
את על אודות ר' חיי מוולאזי .בשעה שהוא יסד את ישיבת וולאזי ,הכניס
שינוי ביטוי ביחס לחיי הישיבה .הוא היה מרחק את הביטוי "תלמידי#הישיבה"
ובמקומו היה משתמש בביטוי "בני#הישיבה" .מה לחצו לשנות את הביטוי
המורגל ,ולהחליפו בביטוי מחודש?
הרבה פעמי נזכר בגמרא על תנאי שפגשו נער צעיר ,ואחרי שיחה קצרה ע הנער
הצעיר ,הכריזו "מובטחני שזה יהיה מורה הוראה בישראל" .לפני זמ קצר נזדמ
לי מאורע כזה .והנני מוצא לנכו לחזור בפניכ על אימרה אחת ששמעתי
מ"מתיבתא אינגעל" .שאלתי אותו :הנה יש ל רבי ,שאתה לומד אצלו גמרא,
ולהבדיל בי קודש לחול ,יש ל מורה שאתה לומד אצלו  .Secular Subjectsהא
היחס של שווה הוא לשניה או שמרגיש אתה הבדל ביחס לה? וא הנ
מרגיש שינוי ,בבקשה להגדיר אותו לי .הוא חשב איזה רגעי ,ולבסו השמיע
הסברה מזהירה :היחס שלי אל המורה של לימודי#חול הוא דומה למי שמקבל
מזו מידו של מבשל המזו; ולעומת זה ,יחסי אל ה"רבי" דומה למי שמקבל מזו
ממינקת שלו .המינקת מזינה את היונק בתמצית חייה ,ואילו המבשל נות דבר
הבא לגמרי מ החו ,3ואי כא אלא מי עזרה מכנית להכשיר את המזו .אחרי
ששמעתי משפט זה מה"מתיבתא אינגעל" ,הכרזתי עליו :מובטחני שיהיה מורה
הוראה בישראל .זה היה הלח 3שגר לר' חיי להחלי את הביטוי "תלמידי#
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משה אור' ,נחמה ליבובי '3ז"ל כמורה ומחנכת' ,המעי מה ,ד )תמוז תשס"ה( ,עמ' .79

 10הרב יצחק הוטנר ,אגרות וכתבי ,חמ"ד תשנ"א ,עמ' קלד#קלה.

הישיבה" בביטוי "בני הישיבה" .כלומר ,אי הישיבה מקו הכנת מזונות ,אלא
מקו יניקת מזונות .כנראה ,שלפי המצב ראה צור בהדגשה זו .והלא יודעי
את כי יתכ לבשל לציבור בבת אחת ,אבל אי אפשר להניק לציבור בבת אחת.
הנקה – זה עניי של יחידות .ואדיר חפצי לא לדבר אליכ ,ולא ללמד אתכ ,אלא
להניק לכ .ומכא שאיפתי להימצא ע כל אחד ואחד מכ ביחידות ,אבל אי
למדי אפשר משאי#אפשר .מוכרח אני לדבר אליכ בחבורה .אבל את מצדכ
צריכי להרגיש כאילו הייתי מדבר אליכ ,ע כל אחד ואחד מכ לחוד.
ספק א עיקר ההבחנה המהותית היא בי "מורה של לימודי חול" ובי "מורה של לימודי
קודש"; 11ברור שעיקר ההבחנה היא בי מורה ל"מורה" ,או – לשו אחר  #בי מי שעיקר עניינו
"ידע" למי שעיקר עניינו "חינו" .אגב כ נמצאנו ג למדי עומק מהותי שבמושג "ב" תורה או
– לענייננו – "בת" מכללה.
ג" .על פי דרכו"
ובכ ,נמצאנו אומרי כי לא די בידע ,צרי ג "אישיות" .א ג בכ לא די .יחסו הנכו והראוי
של מורה לתלמיד ,מחייב ג את הגשת הידע בדר הנכונה ,בזמ המתאי ,לאד המסוגל.
מבחינה זו ,המחנ נדרש לסינו מבוקר של התובנות אות הוא רוצה ללמד .עליו להכיר כדבעי את
יכולותיה#מיגבלותיה של תלמידיו ,את "גובה עיניה" ,את הנושאי המדברי אל ליב ואת
התחומי המעסיקי אות ,על מנת שיתאי לה את הנדרש לה .דבר זה ייעשה לעיתי
במתודיקה ודידקטיקה של סגנו ושל הדגמה וכיו"ב ,ולעיתי אפילו בדילול וויתור.
ג להיבט זה ישנ מקורות רבי ומגווני ,נסתפק בשלושה שמקור במשנת מר הראי"ה זצ"ל.
במסגרת 'הסכמה' שנת הרב קוק שנתיי לפני מותו )ב' באלול תרצ"ג( לספר 'אהל ש
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לתלמידי' ,הוא ביטא בבהירות דרישה הכרחית זו:
"חנו לנער על פי דרכו"  #כא בפרשה קטנה זו כל סוד החינו הוא מונח .הננו
למדי שג לנער בהגיעו לגיל החינו כבר יש לו דר מיוחד ,דר שלו .וא יש לו
את דרכו המיוחד לו ,אי ספק שאנחנו הגדולי אשר כבר התרחקנו מאותה הדר
של הנער ,הימי ושט החיי נשא אותנו הלאה ,הננו חייבי ,בבואנו לחנ את
הנער שלנו לשוב ולהסתכל בנשמת הנוער ,להבי את דרכו כדי שנוכל לחנכו ,על פי
דרכו ,ואז ,ורק אז ,בטוחי נהי' שהתוצאה של חינו כזה תהי' אותה השאיפה
אשר אנחנו עורגי ,כי "ג כי יזקי לא יסור ממנה".
ממשי ומבהיר הרב קוק שאחד המבדילי הבולטי בי "הגדול" ובי "הנער" ,הוא התמימות.
וא כבר בעבר פער זה היה קיי ,וחייב תשומת לב של המלמד ,הרי בעת הזאת הפער גדל
שבעתיי" :הנוער שהתמימות הנפשית היא בו קבועה ,צרי הוא תמיכה בחינוכו ,על פי דרכו ,על
פי דר התו והטוהר ,ג בדורות שהסביבה כולה הגדולה ,היתה ג היא רווי' למדי בלשד החיי
של התו והעדינות המסורתית .ויותר מזה אנו חייבי להחזיק את מצב החינו על פי דר הנוער,
 11לשאלת ההגדרות המושגיות והיחסי ההדדיי שבי "לימודי חול" ובי "לימודי קודש" ,לא נוכל לתת
דעתנו במסגרת מצומצמת זו; וראה מאמרי" ' :המבדיל בי קודש לחול"? ' ,שבקוב 3זה ,עמ'.............
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הראי"ה קוק ,הסכמות הראיה ,י"מ ישמח וב"ז כהנא )עורכי( ,ירושלי תשמ"ח' ,הסכמה' פח ,עמ'
.107#108

בדורנו ,דור שהחיי רועשי בו ,שהתנועות הציבוריות ה תוססות וכל הזיו של תומת הנשמה,
צרי להיות הול ונשאב בימי הבגרות והגלות מימי הנוער ,מאותו הזמ המבור של הבל שאי
חטא שעליו העול עומד ."...נדרש א#כ "הגדול" לדבר ע "הנער" בשפתו.
במקרה זה ,עולה הוא "הנער" בטהרת תמימותו על "הגדול" 13,שכ הוא הנמצא במצב היותר
חיובי ,ועל המורה לעלות אליו .ואול ,לעיתי היוצרות מתהפכי ,והמורה נדרש דווקא לרדת
אל התלמיד .לכ טוע הרב קוק בעי איה )ברכות א' ,פרק ד' אות כט ,עמ' :(116
יהר"מ ד"א וא"א ]=יהי רצו מלפני ד' א#לוקינו וא#לוקי אבותינו[ שלא יארע דבר
תקלה על ידי – היינו בדיעות .שלפעמי יאמרו דיעות אמיתיות לפני קטני דעת,
וה מחוסר הכנת לקבל יוצאי עי"ז לתרבות רעה ונכשלי בתקלות עצומות.
יישו מאל ,חד ומודגש לתביעה זו ,מצוי באורות הקודש )ג' עמ' רפב(:
ראוי להיזהר מלבטא כל דיבור שיגרו רפיו שיטת המוסר בחיי שו איש .אפילו
א הדברי מצד עצמ נראי כנכוני ,הרי ה מזיקי להשומע ,א הוא קשור
בחוגו המוסרי בתוכ מנוגד מהדברי הנשמעי לו באותו פרק.
לאמור :השכלת התלמיד ,ידיעותיו והתמצאותו המיטבית ב"חומר" ,חשובות ביותר ,וע זאת
מיצוב עולמו הערכי חשוב עוד יותר" .לאו כל מוחא סביל דא" עשוי – או עלול – להוות אמת#בוח
להכרעה ,למי ומתי ואי וכמה ומה אומרי ,או אי אומרי.
נכו שג העול האקדמי הפני תובנות קרובות ,וג במחקריו נמצא לא פע שמורי#מרצי
14
אשר שילבו בהירות הוראה ע יחס איכפתי לסטודנטי ,הגיעו להישגי הוראה מוגברי.

 13ראה ג מה שכתב רי"ד סולובייצ'יק במאמרו 'פליטת סופריה' ,דברי הגות והערכה ,עמ' ..." :160#158
קוטביות מוזרה ירדה לעולמה של היהדות המקורית .מתנענעת היא כמטוטלת בי שתי האידיאות של
גדלות וילדות .האד הגדול ששכלו נתעלה לדרגה גבוהה בחכמת התורה ,שמשבתו מחוננת בשפע כוחות
מפותחי ומתפרצי  #בעמקות ,היק וחריפות  #אינו נחשב מבוגר לגמרי .נשמת ילד עדיי מקננת בקרבו...
מצד אחד הוא שבע ידיעות ,אני הדעת ,בעל ניסיו רב ומבט מפוכח ,מעוטר עטרת זקנה וגדלות רוחנית,
ומצד שני הוא נשאר ילד#שעשועי ,עול ימי ,שהסקרנות התמימה ,ההתלהבות הטבעית והחיפזו ואי
המנוחה הנפשיי לא נטשוהו ...א הזדק האד ובגר כולו ,א בוקר חייו חל לגמרי והוא עומד ברוחו
ובנפשו ,בצהרי ימו ,משולל טל ילדות ,א כולו גדל  #במחשבתו ,ברגשותיו ,במאוויו ,באמונתו ובאימונו #
איננו יכול לגשת את הא#לקי .הגדול הוא פיקח יותר מדי .התועלתיות היא נר לרגליו .אי חוויית אלקי
מצויה בבעלי פרקמטיה .רק הילד מבקיע את כל הגבולות והמצרי ,המבדילי את הסופיות מ האי סו.
רק הילד באמונתו הפשוטה ובהתפעלותו המתיזה ניצוצות יכול לקפו 3קפיצת פלא אל חיק האלקי' .כי
נער ישראל ואהבהו'' .הב יקיר לי אפרי א ילד שעשועי' .ענקי התורה ,גאוני ישראל ,משהגיעו לתחו
האמונה  #נהפכו לילדי קטני ,על תמימות ,חינ ,פשטות ,חלחלת הפחד שלה ,חוויותיה
המשולהבות והתמכרות לה' ...ותפתח ותראהו את הילד והנה נער בוכה' ,פעיית ילד פלחה את האוויר
שעל שפת היאור .אבל לא רק אז בכה הילד .בכל עת שהתנפל משה לפני אלקי נשמעה בכיית ילד ...בכיית
ילד ליוותה את רב של ישראל משפת הנילוס לסיני ,לאוהל מועד עד הר העברי .רק הילד והנער יכולי
לבכות ולהזיל דמעות .המבוגר ,הזק והגדול אינ מסוגלי להשתפכות נפשית כל#מקיפה וכל חודרת
כזאת .הכתר הנעלה ביותר שבידינו לתיתו לאד גדול משוב 3באבני ח הילדות והקטנות."...
 14ראה לדוגמה שמחי אתי ,מאפייני של הוראה יעילה באוניברסיטה אצל מרצי מצטייני ,עבודת מ"א,
בית הספר לחינו ,אוניברסיטת תל אביב ;1998 ,משה זילברשטיי ופנינה כ :3מורה גדול ,מומחה ומקצוע
 #שלוש זוויות לבחינת דמותו של "המורה אשר" ,בי"ס לחינו ,אוניברסיטת תל אביב  .1998ראה ג

כאמור ,האמירה התורנית מאמצת מרכיבי אלה ,ע שהיא אינה מסתפקת בכ אלא דורשת
במפורש היבטי ערכיי ,ה ביחס למורה ו"אישיותו" ה ביחס לתלמיד ויראת#שמי שלו .אשר
לנדו דיד ,מורי#המורי ,צרי לזכור שתמונת#עול המתכשר להוראה שונה לא פע מזו של
מורה#המורה .מחקרי מסויימי 15הראו למשל כי מעייני המרצי נתוני בעיקר לקיו מסגרת
נאותה בה הסטודנטי יוכלו לפתח את כישוריה ולגבש תחושת מסוגלות עצמית 16ורמה ערכית#
מוסרית .מעייני הסטודנטי לעומת זאת ,נתוני בעיקר לרכישת הידע הדיסציפלינארי ולשליטה
בדרכי ההוראה וניהול הכיתה .לסטודנטי המתעתדי להיות מורי ,חשובה יותר הפגנת ידע
ורק אח"כ קידו התלמיד.
שוני זה שבי תמונת העול המקצועית של המורי ובי זו של הסטודנטי ,ג א בחלקו הוא
תוצר של הבדלי אובייקטיביי במצב ובהתנסויותיה ,דומה כי בחלקו הלא זניח הוא ג
מצביע על תפיסה .תפיסה זו ,המעניקה משקל כבד יותר לתחומי הדעת ,תואמת ככלל הלכי הרוח
הרווחי כיו ,והיא אכ מדאיגה למדיי .אלא שדווקא בשל כ ,ובשל היות המתכשר דהיו
המורה דמחר ,ולאור מה שנאמר לעיל על היות המורה – ג זה שבמערכת ההשכלה הגבוהה –
דמות לחיקוי ,יש להדגיש את החובה שבהשתתת הידע והמיומנות על אדני האישיות הערכית.
גברא הקוד לחפצא .לא – חלילה – על חשבו החפצא ,שכ כאמור בראש דברינו לעיל ,ברור
לחלוטי שאל לנו לוותר ולו ג כהוא#זה על הידע המהוקצע ,המלא והמוקפד .בר ,במקביל ,אל
לנו לוותר על מסד הדמות .כ ,וכנראה רק כ ,נית יהיה להגיע למצב בו המורה הופ "אב"
ל"בניו":
בני אלו תלמידי – להורות ,שלא רק ידיעה בעלמא צרי להשפיע על התלמידי
כי א טבע חדש ורוח חדשה כאילו נולדו מחדש ,ובזה ה בני ממש ,שמביא
לעול הבא.
הראי"ה קוק' ,אורות הרמב"' ,לאורו ,הלכות תלמוד תורה א ,ב
זה ,א כ ,בתמצית ,ה"עוד" המצופה ממרצה במכללת 'אורות ישראל'.

אבדור שלומית ,הרצאה בכנס איל"ה ה ,13#מכללת אחוה  :2002ה"אי" וה"מה" בהערכת המרצה
וההוראה ,במכללות להכשרת מורי.
 15רחל ארנו ,תמונת העול המקצועית של מורי ושל פרחי הוראה ,המכללה האקדמית בית ברל –
היחידה למחקר והערכה ,ספטמבר  – 2004תשרי תשס"ה ,עמ' .3
 16השווה רש"ר הירש ,שמות כז ,ב" :להעלות נר תמיד  #שתהא השלהבת עולה מאליה .תפקידו של המורה
הוא לעשות את עצמו מיותר ,ובאותו זמ זו ג אזהרה על סבלנותו של המורה כלפי תלמידיו".

