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  ו"תשע, )קהילה יצירה חינו� –בי� קודש לחול ( 27, מי� מדלָיו

  צבי לש�

  מודרני �דתי הפוסט�תפקיד הספרייה והספר� בבית הספר הציוני

  ר"באור חזונו החינוכי של הרב שג

  

מודרני של הרב �דתי הפוסט�המאמר מטרתו לסכם את החזון החינוכי הציוני

לוחות ושברי "כפי שהוא מתואר בספרו , ל"ז) ר"שג(שמעון גרשון רוזנברג 

ולפתוח דיון בהשלכותיו של חזון זה " הגות יהודית נוכח הפוסטמודרניזם: לוחות

נתחיל בבעיות החינוכיות שעמן מתמודד . על ספריית בית הספר ועל תפקיד הספרן

אחר נשווה את שיטתו של הרב . מודרני�דתי לנוכח האתגר הפוסט�החינוך הציוני

, רב תרבותיות: לקראת חינוך לגלותיות"זאב בספרו �לעומת זו של אילן גור ר"שג

נדגים את גישתו ". מודרני�קולוניאליזם וחינוך שכנגד בעידן הפוסט�פוסט

ונראה איך , ר באמצעות הדגם החינוכי של ליל הסדר"החינוכית של הרב שג

ייה אלא גם בעש, אפשר ליישם דגם כזה לא רק פעם בשנה בחיק המשפחה

הדיון בחלק זה של המאמר מבוסס על דברי הרב . יומית שבבית הספר�היום

בחציו השני של המאמר נדון בחזון ספריית בית הספר לאור משנתו . ר עצמו"שג

ולכן הוא ספקולטיבי יותר , ר"דיון שלא נמצא בכתבי הרב שג, ר"של שג

   .יהנעמוד על הקשיים של יישום תכנית כזאת ועל יתרונות. מהראשון

  

  הקדמה
הרב שמעו� , "הגות יהודית נוכח הפוסטמודרניז�: לוחות ושברי לוחות"בספרו 

במיוחד , ל ד� בי� היתר בסוגיות חינוכיות עכשוויות"ז) ר"שג(גרשו� רוזנברג 

ספר זה מהווה המש� והרחבה של רעיונות ). 2013, ר"שג(במסגרת החינו� הדתי 

דתית בסביבה �תורה וציונות: שבורי�כלי� "שהרב הציג לראשונה בספרו 
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שנתקבל בביקורת חריפה על , בספר הראשו� 1).ד"תשס, ר"שג" (פוסטמודרנית

ר את הדיו� החינוכי בתהליכי� "מיקד הרב שג 2,לאומי�ידי רבני� מהמגזר הדתי

בי� היתר . שעוברי� על ישיבות הציונות הדתית בכלל ועל ישיבות ההסדר בפרט

דבר שכבר , מודרניז� אלא מקבל אותו�ו נלח� בפוסטהואש� הרב בכ� שאינ

בספר זה הדיו� החינוכי הוא כללי יותר ויש בו ניסיו�  3.מוב� מאיליו בספרו החדש

הרב . מודרניז��נוכח אתגרי הפוסט, יסודיי� ותיכוניי�, לתאר בתי ספר דתיי�

מר במא. ר עוסק ש� ג� בתאוריה וג� ביישו� של רעיונותיו בשדה החינוכי"שג

דתי �ר לבית הספר הציוני"זה ננסה לעמוד בקיצור על החזו� החינוכי של הרב שג

ולאור זה להציע קווי� מנחי� לתפקיד הספרייה , )פ"צד: להל�(מודרני �הפוסט

  .והספר� הבית ספרי בקהילה חינוכית כעי� זו

  

  האתגר החינוכי
במשבר בעיקר נמצא ) ד"צ: להל�(דתי �החינו� הציוני, ר"לדעתו של הרב שג

, הסיבות לכ� נעוצות ג� במודרנה. משו� שהחינו� סובל מעוד� מטע� אידאולוגי

וג� בגלל המצב הייחודי של , שבה האנושות קידשה את האידאולוגיות הגדולות

ובד בבד להיפתח , שמצד אחד משתדלת לשמור על המסורת, הציונות הדתית

המצב הזה גור� לצעיר . ונותמדע וצי, דמוקרטיה, לערכי� מודרניי� כמו חופש

במסורת היהודית " בבית"הוא כבר אינו מרגיש ". ריבוי זהויות"ד לחיות ע� "הצ

וג� אינו מסוגל להיפתח לגמרי לערכי� מערביי� כמו עמיתו , כמו הצעיר החרדי

כולל פרויקט , נעשו ניסיונות שונות להתמודד ע� הקונפליקט הזה. החילוני

יק 'ד סולובייצ"קוק בישראל והמידור של הגריה "ההרמוניזציה של הראי

החינו� המבוסס על שיטות אלה מנסה  4.ב"והאורתודוקסיה המודרנית בארה

להעביר אידאולוגיה קשוחה לחניכיו בניסיו� להביא אות� לסוג של איזו� בי� 

לדעתו של הרב . ערכי� הסותרי� בי� היהדות התורנית ובי� המודרנה המערבית
  

_____________________________________  

  

  

1
לוחות ושברי "מה שאי� כ� רוב ספריו ובה� , ר"יש לציי� שספר זה יצא לאור בחייו של הרב שג 

קרי� ברקמ� שקראה את המאמר בגרסה ‘ אני רוצה להודות לגב. שיצאו לאור לאחר מותו, "לוחות
  .מוקדמת והציעה תיקוני� חשובי�

2
יחסית בקרב הרבני� של " פתוח"הנחשב ל, )ה"תשס(הביקורת של הרב יובל שרלו ראו למשל  

  .הציונות הדתית
3

ר "ל בי� הרב שג"ז השווה הרב יהודה עמיטל ז"ר בסיו� תשס"זכור לי שבכנס לרפואתו של הרב שג 
ק חוש� הרבני� רואי� ר כל): "לפי זכרוני(כמו כ� אמר . שחבריו לא יורדו לסו� דעתו, מאיר' לתנא ר
  ".ר רואה ש� אור"אבל הרב שג, מודרניז��בפוסט

4
  .148–105' עמ, ט"תשס, ר"על שיטותיה� בלימוד הגמרא הישיבתי ראו שג 
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וזה מכמה , מודרני שלנו�ה כבר אינ� רלוונטיות בעול� הפוסטדרכי� אל, ר"שג

, "על�סיפור"ובוודאי כל , "אמת"קוד� כול אנחנו נמצאי� במצב שבו כל . סיבות

כמו כ� ריבוי . לכ� קל וחומר שכל אידאולוגיה נפסלת ג� היא. נפסלי� מראש

האמתות והזהויות המאפיינות את העיד� שלנו מקשות מאוד על פרויקט 

ד שלא גדל באווירה "זה נכו� במיוחד עבור הצעיר הצ. הרמינוזציה של הרב קוקה

ד עלול "דר� המידור שהציע הגרי, מאיד� גיסא. ה"התורנית שבה צמח הראי

ד בעצ� איבד את "בעקבות כל אלה התלמיד הצ. לגרו� לדמות רוחנית רדודה

הרב . דתית ונמצא במצב של תלישות, שבחינוכו" ביתיות"זהותו ואת תחושת ה

: ר מעלה שלוש חלופות לפתרונות אפשריי� לאתגר החינוכי הזה"שג

חינו� "ו" חרדיות מתוקנת כהשעיית המציאות", "המסורתיות כדר� חיי�"

במסגרת זו נפנה לכיוו� . אי� כא� המקו� לעסוק בחלופות אלה". לערכי� סותרי�

שה הדומה לגישת גי, "גלות בתו� ביתיות: "ר מציע"החינוכי העיקרי שהרב שג

   5.בתוספת הדגשות שונות" חינו� לערכי� סותרי�"

  

  גלות בתו� ביתיות
ר מתמודד בעיקר ע� ספרו של איל� "הרב שג" גלות בתו� ביתיות"בפרק 

קולוניאליז� וחינו� �פוסט, רב תרבותיות: לקראת חינו� לגלותיות", זאב�גור

זאב מערער על המושג �גור ).2004, זאב�גור" (מודרני�שכנגד בעיד� הפוסט

הוא טוע� שבמצבנו הנוכחי כל ". תכנות"חינו� בכלל ורואה בו אינדוקטרינציה ו

תמיד תתנגש " בית"נכשל וכל עמדה מוחלטת של " נקודת אחיזה"ניסיו� להגיע ל

לסוג של מיסטיקה , לטענתו, בסופו של דבר חינו� כזה יוביל". ביתו של האחר"ב

. וותר על הבית ועל האמת כדי להגיע לשלו�לכ� עלינו כחברה ל .ואקסטזה

ולכ� " ביתיות"מודרני אי� אפשרות ל�שבעול� הפוסט, זאב�טוע� גור, ובכלל

    6.אנחנו חייבי� לוותר על הביתיות ולחנ� לגלותיות אינטלקטואלית וקיומית

  

_____________________________________  

  

  

5
גלות בתו� " רעיו�. 207–180' עמ, "חינו� ואידיאולוגיה"מופיעות בספר בפרק " חלופות"שלוש ה 

. 226–208' עמ, ש�, "בעיד� פוסטמודרני חינו� דתי: גלות בתו� ביתיות: "נדו� בפרק נפרד" ביתיות
  .ר שנערכו יחד לאחר פטירתו"יש לזכור שהספר הוא קוב� של מאמרי� שוני� של הרב שג

6
בדומה , ציוני�תרבותיות ברורות בכיוו� הפוסט�מוב� שלעמדה חינוכית כזאת השלכות פוליטיות 

: פרק ג, 2004, זאב�ראו גור. ל"ואכמ, ועוד) המוקד�(כמו רוזנצוייג " גלותיי�" לעמדות של
  .76–49' עמ, "פלסטי�/תרבותי בישראל�קולוניאליז� וחינו� רב�פוסט: אדוארד סעיד כמחנ�"
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והוא רואה בה� , זאב�ר אינו מוכ� לקבל את כל דברי גור"הרב שג

 7".ר�"מודרניז� �מצדד בפוסט, ר"הרב שג, בעוד שהוא, "קשה"מודרניז� �פוסט

, "תכנות"ר אכ� מסכי� שבכל מעשה חינוכי יש משהו מ"הרב שג, נוס� לכ�

אלא רק , זאב נופל בפח כי ג� דרכו החינוכית היא תכנות�ודווקא בנקודה זו גור

, ר את החזו� החינוכי שלו עצמו"בשלב זה של הדיו� מציג הרב שג! בכיוו� אחר

ע� החינו� לערכי� דתיי� וציוניי� ) הר�(מודרניז� �שלב אלמנטי� מהפוסטהמ

חזו� . על העברת מטע� יתר אידאולוגי לתלמיד) לפחות בשאיפה(שאינו מבוסס 

, ר"בלשו� הרב שג 8".גלותיות בתו� ביתיות"חינוכי זו מבוסס על המושג של 

בדרכי על שלילת את דבקותי  איני צרי� לבסס; תרבותי�החינו� הנו בהכרח רב"

תחושת [...] אלא על לגיטימציה מלאה לאחרות של עצמי , דרכו של האחר

החינו� הדתי יתבסס לא , לפיכ�[...] אלא אחרות וזרות , הנבחרות אינה עליונות

" אלא על בחירה בעצמי, או על שלילת אפשרויות אחרות, על נאמנות כפייתית

ר שולל את הניסיו� "הרב שג, במילי� אחרות). 213–212' עמ, 2013, ר"שג(

ד לשכנע את התלמיד לפסול כל אופציה אמונית אחרת "שהוא מזהה בחינו� הצ

לאמונה וליחס לחברה ולמודרנה היא , ד לקיו� מצוות"מתו� ההבנה שהגישה הצ

הבעיה ע� גישה חינוכית כזו . הטובה ביותר או אפילו הגישה הלגיטימית היחידה

. אלא שהיא ג� שקרית במידה רבה, מועדת לכישלו�איננה רק שהיא במידה רבה 

לא רק משו� שבחברה העכשווית כל האופציות האמוניות והחילוניות אכ� 

שגישה חינוכית כזאת באמת מהווה סוג של תכנות ואיננה  אלא ג� משו�, קיימות

  . מתו� אמונה אמתית ושכנוע פנימי עמוק' משאירה מרחב לעבודת ה

את מבטו על סדר ליל חג הפסח כדג� למעשה כהדגמה לגישתו נביא  

 9).222–219' עמ, ש�(חינוכי שעליו אפשר לבסס ג� את הנעשה בבית הספר 

משלב בי� גלותיות "ש" רח� ומשפחה"ר רואה בו מטפורה של "הרב שג

כבר ) או בבית הכנסת(העובדה שהסדר מתרחש בבית ולא בבית הספר ". וביתיות

, שיח�המבוסס על דו, אופיו הדיאלוגי, יתר על כ� .מקנה לו מעמד חינוכי מיוחד

באשר ". אי� חינו� ללא שותפות"ו, מקנה לליל הסדר שותפות, שאלות ותשובות

  

_____________________________________  

  

  

7
  .אי� כא� המקו� לדו� בדקויות האלה 
8

והוא מייצג סוג של , ר בהקשרי� שוני� ומגווני�"נמצא רבות בכתבי הרב שג" ביתיות"המונח  
"feeling at home " ר מזהה את הביתיות ע� המושגי� "במקומות רבי� הרב שג. הקיומיבמוב�

   .והרגשה של השתייכות טבעית למסורת היהודית" ברית"ו" אינטימיות"של 
9

  .130–122' עמ, ע"תש, ר"וראו עוד שג. 222–219' עמ, ש� 
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אלא שיש לו ג� אופי , בחיק המשפחה, לא רק שהסדר מתקיי� בבית, לביתיות

לאומית מדור לדור באווירה �שבטית�מובהק של העברת המסורת המשפחתית

הרב . לאור זה נית� לשאול איפה נמצאת כא� הגלותיות אבל. רהאינטימית ביות

שעוסק בעיקר , קוד� כול בטקסט ההגדה עצמו. ר מזהה אותה בכמה רמות"שג

. ער� אר� ישראל ואינו מדגיש את, ביציאת מצרי�, בחוויית ע� ישראל בגלות

ולא על הכוח , ל בתהלי� הגאולה�נוס� לכ� בהגדה יש דגש על כוחו של הא

ר "בדברי הרב שג). ולכ� משה רבנו כמעט ונעל� מההגדה ומליל הסדר(ושי האנ

באמצעות מסירת הכוח , קוראת לנו לשמר את הגלותיות בתו� הגאולה"ההגדה 

, גלותיות זו של ליל הסדר איננה ויתור על הבית"אבל הוא כותב ג� ש". ה"לקב

בתוכ� של " לותיי�ג"עד כא� לגבי התכני� ה). 221' עמ, ש�" (אלא דווקא כינונו

, ר מזהה את ממד הגלותיות ג� בצורת הסדר"אבל מעבר לכ� הרב שג. ההגדה

שיח של השאלות �גלותיות זו מתבטאת דווקא בדו. בסגנונו הפדגוגי המיוחד

במרכזיות השאלות , למשל, הגלותיות באה לידי ביטוי. "והתשובות של הסדר

אלא ג� בהכנסת , ביצירת הדיאלוגעניינ� של אלו אינו רק . והקושיות בליל הסדר

השתאות המאתגרת תמידית , הממד של ההשתאות אל מול האינסופיות האלוקית

הלגיטימיות של השאלה עצמה , במילי� פשוטות 10).ש�" (את הסדר הקיי�

מכיוו� שהיא בעצ� מכריזה על כ� , מצביעה על לגיטימיות של מושג הגלות

בסופו ". לקראת"שאנחנו עוד לא הגענו לגאולה השלמה ושאנחנו עדיי� בתנועה 

של דבר השאלה היא אי� לתרג� דג� מקומי זה של ליל הסדר המתקיי� באווירה 

  . ל החינו� ממוסד ומתמש� בבית הספרמשפחתית לדג� ש
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להיחל� מהחינו� כתכנות מבלי לאבד את האווירה "אי� אנחנו אמורי� 

שבדר� כלל נתפס (ר פונה לעיקרו� הספק "הרב שג? "ביתיות"האינטימית של ה

הספק אינו צרי� לבוא מ� החו� "וקובע ש) כדבר שמאיי� על החינו� לאמונה
  

_____________________________________  

  

  

10
 אפשר להצביע על מקורות חסידיי� שג� בה� רואי� בשאלות ותשובות של ליל הסדר סוג של 

לח� עוני שעוני� אליו דברי� : "פסח ב, א"תרס, לדוגמה ראו רבינובי�. תהלי� הגלות והגאולה
וכ� במאמר [...] הב� שואל מה נשתנה ואביו משיבו , והיינו שצרי� להיות דר� שאלה ותשובה, הרבה

', כו ש שלא הספיק"ואי� אומרי� סת� מצה שאנו אוכלי� ע[...] ' ש מה כו"מצה שאנו אוכלי� ע, ג"ר
שצרי� האד� לראות , והיינו שבלילה צרי� האד� להרגיש בנפשו חדשות. רק דר� שאלה ותשובה

וכ� . והיינו שאז הרגיש אד� בנפשו הרגש חזק שיצא מ� המיצר', את עצמו כאלו הוא יצא ממצרי� כו
.] [..ולא יהיה הדבר אצלו כדבר הרגל , צרי� אד� להרגיש בכל ליל פסח כאלו הוא יצא ממצרי�

  ".בכל שנה יציאה מחודשת כאלו הוא יצא ממצרי�[...] וצרי� להרגיש השינוי 
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יוו� זה אכ� אפשרי מכ". אלא להיות מוטמע בתו� התפיסה הדתית עצמה[...] 

רק כ� יהיה אפשר לשמור על ". תודעתית�ביצירת נאמנות טרו�"שמדובר 

לימוד דר� דיאלוג מהמקו� האינטימי "של התלמיד וה" הסקרנות הספונטנית"

' עמ, ש�" (מימד החירות בתו� הלימוד[...] מאיד� גיסא [...] של המשפחה 

� דגש על וש, "הגמשת אופיו של בית הספר"ר מצדד ב"בהמש� הרב שג). 222

כא� לא מדובר בשכנוע הרגשי שאנחנו רגילי� לפגוש בבתי ספר  11".חינו� רגשי"

החינו� שלנו עוסק יותר מדי בהטפה ובעיצוב ופחות מדי בהכנסת "כי , דתיי�

על " שיעורי אמונה"במקו� ללמד , למשל". התלמיד לתו� מרחב רוחני ודתי

לכ� יש לחוות אותה באופ� ו, האמונה היא שפה בפני עצמה"המחנכי� להפני� ש

אחת הדוגמאות הקלסיות היא הגישה לבעיה הסבוכה של ". בלתי אמצעי

ר אינו "הרב שג 12.שעליה נכתב רבות בשני� האחרונות, התפילה בבית הספר

לימוד האופ� "אלא , רואה בלימוד פירושי הסידור או הלכות תפילה את היעד

וככל מיומנות היא , מיומנות רכישת"שהיא " שבו המתפלל מכוו� את רגשותיו

כא� באה לידי ". אלא בהתנסות[...] איננה נרכשת באמצעות לימוד תיאורטי 

החינו� יקנה תפילה כאשר "כי , ביטוי החשיבות של בית הספר כקהילה

באמצעות , התלמידי� יחוו תפילה באמצעות התפילה המשמעותית של המחנכי�

עד כא� נראה  13).223–222' עמ, ש�" (שותפות שלה� בעול� עשיר של תפילה

החרדי לבית " חדר"ר מבקש להעתיק את האווירה של ה"לכאורה שהרב שג

, בשונה מהחינו� החרדי: "אבל כא� בא המפנה לכיוו� הפתיחות, ד"הספר הצ

דוקא מתו� הביטחו� [...] פתיחות שאינה פריצות , עלינו להיות פתוחי� ג� לאחר

' עמ, ש�" (אפשר לנהל דיאלוג אמתי ע� החו�והאינטימיות ע� הקדושה יהיה 

  

_____________________________________  

  

  

11
לדיו� על השימוש . 1996, התפתח בעקבות ספרו המהפכני של גרדנר" חינו� רגשי"רעיו�  

, לש� –ראו מאמרי ) ששמה דגש חזק על מרכזיותו של הרגש(בפילוסופיה החינוכית החסידית 
2014.   

12
   .איל��של אוניברסיטת בר" Lookjed" � למחנכי�והדיוני� בפורראו למשל  
13

. ב"יהודי פלורליסטי בארהבעבר עבדתי כמחנ� במחנה קי� . אביא סיפור קצר מניסיוני האישי 
החניכי� היו מחויבי� להופיע באחת המנייני� ". נייושיוו"ו" מחיצה", ש� קיימו שני מנייני תפילה

, "אורתודקסי"א� על פי שהרוב המוחלט של המחנה לא הגדיר את עצמו כ. כל יו� לתפילת שחרית
הרגישו שהאווירה במניי� המחנכי�  –" המחיצה"ולכ� המניי� השוויוני היה גדול בהרבה ממניי� 

מי מהצוות משתת� במני� ", אז שאלתי שאלה תמימה. השוויוני הייתה חלשה מאוד ולא הבינו למה
וזה בניגוד למניי� . השתת�) אורתודוקסי הלא(התברר לי שא� לא אחד מהצוות הבכיר ? "הזה

ולכ� , תפילהשלש� באו הרבה אנשי צוות להתפלל מתו� התחייבות הלכתית אישית ל" המחיצה"
) ובצדק(ש� הילדי� הרגישו  ,לא כ� במניי� השוויוני". טבעית"החניכי� השתתפו את� בתפילה 

    ...שהמבוגרי� פשוט מכריחי� אות� להתפלל
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ר המחפשת איזו� "כא� בעצ� נעו� הסוד של השיטה החינוכית של הרב שג). 224

דווקא מתו� . ובי� חתירה כנה לפתיחות ולחופש" שבטיות"ו" ביתיות"בי� 

נית� לקבל ג� את האחר מבלי ") הביתיות("הרגשת האינטימיות של בית הספר 

" הגלותיות"וזה מכניס ג� את הממד הפוסטמודרני של  –ידו להרגיש מאוי� על 

במוב� מסוי� הרב . לתו� החינו� מבלי להפקיר אותו לחופש ניהיליסטי והרסני

או " פתוחה"ה, במקו� לקבל אחת משתי הגישות. ר בוחר בדר� אמיצה"שג

הוא מבקש לייצור סינתזה אמתית , באמצע" מקו� בטוח"או לחפש , "חרדית"ה

רק כ� יש סיכוי לחנ� לאמונה , לדעתו. י גישות שנראות לכאורה הפוכותבי� שת

עמוקה ולמחויבות מלאה לתורה ומצוות מבלי לייצר אד� ע� נטיות 

    .מודרני�פונדמנטליסטיות שאינו מסוגל להתמודד בהצלחה ע� העול� הפוסט

ר קובע "הרב שג? ומה לגבי יחסי הגומלי� בי� בית הספר ובי� הקהילה

לש� כ� ". הספר צרי� להיות לא סוכ� של הקהילה אלא חלק ממנה בית"ש

, לא רק כביקורת חיצונית על הנעשה בתו� בית הספר, דרושה מעורבות הורית

שבתוכה מתקיימות מגוו� פעילויות כמו , אלא כבסיס לקהילה שתצמח מסביב לו

רה חסד ועז[...] פעילויות חברתיות ", "אבות ובני�"לימוד , שיעורי תורה

חשוב מאוד שלא יהיה , מצד אחד. מדובר באיזו� לא פשוט). ש�" (סוציאלית

הזמנה למעורבות , מצד שני. ניתוק בי� הבית והקהילה ובי� קהילת בית הספר

הורית בהחלט יכולה להזמי� ג� לח� מצד ההורי� שעלול לפגוע בחופש של 

. ימת ניסיוניתהנהלת בית הספר ומוריו ליצירת אווירה דתית שהיא במידה מסו

שבה להרבה הורי� השקפת עול� ברורה ואפילו , דתית�במערכת הממלכתית

ניסיו� לחסו� מעורבות הורית כדי ליצור . זה עלול להיות בעייתי, נוקשה

חינוכית נקייה מהשפעות חיצוניות יחזיר את בית הספר למצב הקלסי " מעבדה"

י� מהמשפחה כדי לייצור שמגמתו הייתה להפריד את הבנ, של הישיבה התיכונית

ממד ", ר נקודה זו"מסכ� הרב שג, "א� כ�. "ע� כיפה סרוגה" ב� תורה"דג� של 

הביתיות מחייב את החדרת הממד הקהילתי והמשפחתי לתו� בית הספר ואת 

יש חשיבות [..] ואול� [...] הפיכת העול� הדתי למרחב האינטימי של המתחנ� 

לא [...] אול� , ל ביקורתיות וספקותג� בגלותיות המתבטאת בהכנסת ממד ש

בהמש� לנקודה ". ממקו� ציני ומנוכר אלא מתו� כמיהה לאינסופיות האלוקית

קרי בי� בית הספר ובי� , ר ג� קובע שהיחסי� בתו� הקהילה"האחרונה הרב שג

הוא אינו אמור לשק� את ערכי "כי , חייבי� לשמור על מתח מסוי�, החברה

בית הספר אינו צרי� להכשיר את התלמיד [...] שלה  'אחר'אלא לשמש ה, החברה

בתפיסת הלימוד מתבקש לחזור מהתפיסה [...] אלא לאתגר את החיי� [...] לחיי� 

לימוד שלא נמדד : לתפיסה של הלימודי� הקלאסיי�[...] התועלתנית 
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בגירוי האינטלקטואלי והרוחני שהוא , בשימושיותו אלא בהילה המתלווה אליו

ר נוגע בכמה נקודות חשובת "במילי� אלה הרב שג). 226–224' עמ ,ש�" (יוצר

בית הספר כמקו� חתרני , מצד אחד; שכל אחת מה� ראויה לדיו� בפני עצמה

העדפה ברורה ללימודי� בתחו� הרוח , ומצד שני, ביחס לחברה הסובבת אותו

והחברה במקו� הדגש על המדעי� המדויקי� והמתמטיקה המצויי� כעת בראש 

אלה  14.י העדיפות של מערכות החינו� בעול� המערבי בכלל ובישראל בפרטסדר

ואי� ספק שכאשר יהיה ניסיו� לתרג� את חזונו החינוכי של , סוגיות כבדות משקל

לא רק , יהיה צור� להתמודד את� ברמה הפרטנית, ר למעשה"הרב שג

  . ההצהרתית

  

  מודרני�דתי הפוסט�ספריית בית הספר הציוני
!) ולא קל לביצוע(שילוב מפתיע , ר"נו בחזו� החינוכי של הרב שגעד כא� עסק

. ציוני�מודרניות בתו� העול� הדתי�קרי פוסט, "גלותיות בתו� ביתיות"של 

החינו� הזה מבוסס על יצירת אווירה אינטנסיבית של קדושה ומסורת יהודית ע� 

, יסח�המאפשר לחניכי� להיפתח החוצה לאחר ועולמו מבלי לה" טע� של פע�"

כל זה . הזדהות וביטחו� עצמי, והמעודד ביקורת וחופש ממקו� של אינטימיות

ובית הספר חי , קורה כשאנשי החינו� משמשי� דוגמה אישית של אנשי קודש

אי� אמורה הספרייה בבית ספר . בסוג של דיאלקטיקה ע� קהילה תומכת מסביב

� בינו ובי� הצוות מה ה� יחסי הגומלי? מה תפקידו של הספר�? כזה להיראות

בעוד . ר"לא מפתיע שהנושא אינו עולה לדיו� כלל בכתבי הרב שג? החינוכי

ב ובעוד מדינות מערביות נושא התפקיד החינוכי של הספר� ועבודתו "בארה

המשותפת ע� צוות בית הספר נמצא במקו� מכובד בסדרי העדיפויות של מערכת 

ולפי המחקר , ל עדיי� בחיתוליותהלי� מקביל בישרא 15,החינו� זה כמה עשורי�

במקרי� . קיימי� פערי� עצומי� בינינו ובי� מדינות מערביות אחרות בתחו� זה

ובמיוחד במצב , )2012(ארגייל וסנונית שה� �על פי מחקר� של רות אש, רבי�

הספר� בעצמו אינו מודע כלל  –שבו הספר� אינו עובר הכשרה חינוכית מקצועית 

הוא אינו . עבודתו נעשית ברמה טכנית ושטחית בלבדו, למתרחש בבית הספר
  

_____________________________________  

  

  

14
ע שחרתה על דגלה לימודי� של "הוקמה ישיבה תיכונית באחד מיישובי יש 90�באמצע שנות ה 

מהר מאוד . יעשירו את התלמידי� ג� מבחינה דתית לדברי ראש הישיבה לימודי� אלה. רוח וחברה
   .נעל� החזו� הזה וישיבה זו הפכה להיות כמו כל האחרות

15
 ,Craver וג�, )School Library Media Specialist Roles and Responsibilities (1998 ראו 

1986.   
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ומוב� שהנהלת בית הספר והמורי� ג� ה� אינ� , רואה את עצמו כאיש חינו�

) ב"כמקובל בארה(ככל שהספר� מוכשר ג� בהוראה , מצד שני. רואי� בו מחנ�

ורמת שיתו� הפעולה בינו ובי� הצוות , "איש חינו�"הוא תופס את עצמו כ

ולכ� , צוות ההוראה מבי� היטב שלספר� ידע וכישורי� ייחודיי�. החינוכי עולה

פוני� אליו כשות� פעיל במגוו� נושאי� הקשורי� בתכנית הלימודי� ותכניות 

במצב כזה הספרייה לא נשארת רק מקו� שאפשר לשלוח את . מיוחדות

  ! כמו שמקובל בהרבה בתי ספר באר�, התלמידי� כששיעור מתבטל

ושל ) Craver, 1986(חזר את המחקרי� של קטליי� קרייבר לא כא� המקו� לש

והספר� " מרכז מידע"אחרי� המראי� שבעיד� הדיגיטלי הספרייה הופכת להיות 

במקו� זה עלינו . הדברי� האלה כבר ידועי� ומיושמי� בשטח. 'וכו" מידע�"

ר על הספרייה "לנסות להבי� מה ה� ההשלכות של החזו� החינוכי של הרב שג

לש� כ� נדגיש שבית ". רגיל"הספר� מעבר למה שמצופה בבית ספר דתי ועל 

ואולי במוב� , "דתי"שמגדיר את עצמו כ, ר"דתי נוסח הרב שג�הספר הממלכתי

וכל זה ללא , ספקנות ופתיחות, מנסה ג� לחנ� לביקורתיות, "חרדי"מסוי� אפילו 

  ! ואידאולוגיית יתר" תכנות"

מרחב , "חממה"יבת לשמש כסוג של נתחיל באמירה שהספרייה הזאת חי

במיוחד , בטוח שבו תלמידי� יכולי� לחפש מידע על מגוו� רב של נושאי�

נוס� להצגת . מכא� השפעה מרבית על גבולות האוס�. במדעי החברה והרוח

הספרייה חייבת להציג , )ד"כמקובל בחינו� צ(ספרי� בפסיכולוגיה ובסוציולוגיה 

בדגש על פילוסופיה קיומית (ה מבחר רב של ספרי� בפילוסופי

הספרייה היא המקו� . באתנוגרפיה ובדתות, באנתרופולוגיה, 16)מודרנית�ופוסט

ולכ� יהיו בה מבחר ספרי� , "אחר"שבו התלמיד יכול ג� להעמיק בנרטיב של ה

סוגיית האינטרנט . חרדי� ופלסטיני�, חילוני�, הכתובי� ממבט� של נשי�

ג� היא תצטר� לדיו� רציני ויצירתי במטרה להגיע לאיזו�  17ושאלת הפילטרי�

. המורי� וא� ההנהלה, לבניית אוס� כזה יידרש שיתו� פעולה בי� הספר�. הנכו�

, תצטר� לעבור דיו� מחודש, מה להכניס ומה לאסור, בספרייה" צנזורה"שאלת ה

  

_____________________________________  

  

  

16
בי� הפילוסופי�  .ר ה� קאמי וסארטר"הפילוסופי� הקיומיי� שמוזכרי� רבות בכתבי הרב שג 

הרבה לעסוק ג�  הרב. ק ודרידה'יז'ז, פוקו, מודרני� בולטי� במיוחד ויטגנשטיי��הפוסט
  .ה� של פרויד ותלמידיו ה� של יונג ולאקא�, בפסיכולוגיה

17
 ,Jaeger וכ�, Yan, 2006, pp. 1–11 ראו לדוגמה. הרבה נכתב על השפעות האיטרנט על צעירי� 

Bertot and McClure, 2004, pp. 1131–1139. בהקשר הישראלי ראוי לציי� את דבריו של פרופ '
  ).�"תש, פליישר(עזרא פליישר 
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 וייתכ� שבבית ספר כזה עדי� שג� נציג הסטודנטי� ונציג ההורי� ישתתפו

מוב� שעל הספר� . ושתהיה שקיפות מלאה לגבי הקריטריוני� שיתקבלו, בדיוני�

הוא  –ורקע רק בספרות לא יספיק לו , כמה שאפשר" מומחה תוכ�"להיות ג� 

חשוב במיוחד שהוא . יצטר� להצטייד ג� בידע בתחומי� נוספי� של רוח וחברה

די� יפנו אליו כדי כי ייתכ� שתלמי, יצליח לפתח קשר פתוח וזור� ע� החניכי�

  . לבדוק רעיונות חדשי� שה� עדיי� אינ� מוכני� לחשו� בפני המורי�

כא� אנחנו חוזרי� לתפיסת הספרייה כמקו� מרכזי בחזו� בית הספר שהוא 

". בית"החני� חייב להרגיש בספרייה ב. ג� מקו� מפגש בי� הביתיות והגלותיות

אלא ג� בגלל היחס הח� , לא רק בזכות האווירה הבלתי פורמלית והמזמינה

" פתוח את הראש"ש� יאתגרו את התלמיד ל. שיפוטי של הספרני��והלא

ש� הוא יוכל לבדוק . אינטימי ותומ�, אבל ממקו� מוכר, ולהרחיב את האופקי�

הספר� יצטר� . את הגבולות ולגשש אחר ספקותיו באווירה בטוחה ולא מאיימת

ובי� ) גלותיות(ני כמעורר שאלות למצוא את האיזו� הנכו� בי� תפקידו החתר

  ). ביתיות(תפקידו כעוג� מסורתי בדיוניו ע� התלמידי� 

מוב� שכל זה אינו בא במקו� התפקיד המסורתי של הספרייה כמרכז מידע 

. של הספר� שהזכרנו אות� לעיל יבואו כתוספת" חינוכיי�"הכישורי� ה. ומחקר

�מלא ויוז� בבניית תכניות  כמי שמבי� ג� בתכני� וג� במידענות יהיה שות

הוא יהיה מסוגל ג� . ולא רק באספקה פסיבית של משאבי� עבור�, לימודי�

תחומיות שעבור� הספרייה �ליזו� מגוו� פעילויות חינוכיות בלתי פורמליות ובי�

הספר� יכול לארג� פעילויות שונות שה� , בי� היתר. היא המקו� הטבעי ביותר

או על התפר בי� הקהילה , פילוסופיה כלליתעל התפר בי� מחשבת ישראל ו

חילוניות וה� לא /מסורתיות/ה� דתיות, דתית ובי� קהילות אחרות�הציונית

למסעות לימודיי� כאלה יכולי� להילוות ג� מפגשי� ע� תלמידי� . יהודיות

נראה שהאווירה . ממוסדות חינוכיי� מקבילי� בסקטורי� אחרי� של האוכלוסייה

ל הספרייה מתאימה ביותר לפעילות מסוג זה שתכלול הפתוחה והבטוחה ש

מוב� . חיפוש רציני בספרייה ובמאגרי מידע כחלק מההכנה לכל פעילות

ר עצמו יהיו חשובי� כדי להפגיש את התלמידי� ע� "שהספרי� של הרב שג

וייתכ� א� ליזו� קיו� של חוג שיעסוק , רית בסוגיות שונות"ההתמודדות השג

שלא מדובר כא� במהפכה קיצונית בספריית בית , הדגישראוי ל .בכתבי הרב

א� . הספרייה תמש� לספק את השירותי� המסורתיי� של ספריית בית ספר. הספר

מדובר ביתר פתיחות בגבולות האוס� והשיח ובהדגשי� שה� אכ� שוני� מאלה 

   .ד הרגיל"שבספריית בית הספר הצ
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עורבות קהילתית בבית ר ראינו ג� התייחסות רבה למ"בחזונו של הרב שג

דוגמת בית הכנסת , שתכלול את ההורי� וג� מוסדות אחרי� בקהילה, הספר

בלימוד של אבות ובני� ואולי א� , מדובר בקיו� טקסי� שוני�. ס"והמתנ

הספרייה יכולה . קיימי� במסגרת הזאת" חסד"ג� מפעלי . בתפילות משותפות

ברמה של איכות , די נלווהאבל ג� לספק חומר לימו, ליזו� פעילויות כאלה

  . ויצירתיות מעבר ליכולות של הצוות החינוכי הרגיל

מוב� מאיליו שהספר� חייב להיות בקי במידענות ע� יכולות גבוהות 

ה� כלליי� כמו , �DBSת ו"ה� תורניי� כמו פרויקט השו, בחיפוש במאגרי מידע

Proquest ו�Ebsco.18  ומאמרי� עדכניי� הספר� חייב לדעת אי� לאתר ספרי�

דגש . פורמלי בבית הספר�במגוו� הנושאי� הקשורי� בלימוד הפורמלי והבלתי

ידרוש מהספר� לעדכ� את " רי"שג"היתר על מדעי הרוח והחברה בבית הספר ה

ידיעותיו בתחומי� האלה כדי לאפשר לו לאתר את החומרי� הרלוונטיי� ביותר 

הספר� בבית הספר הזה יצטר� להיות , כפי שהדגשנו לעיל, לכ�. לכל נושא ונושא

ביהדות ובלימודי� " מומחה תוכ�"מידענות אלא ג� �לא רק מומחה לספרנות

    19.כלליי�

  

  סיכו�
ר מאתגר את החינו� הדתי ומותח את "פ של הרב שג"חזונו החינוכי הצד

ואגב כ� מאתגר ג� , לאומי במדינת ישראל�הגבולות המקובלות של החינו� הדתי

הספרייה בבית ספר , מצד אחד. ספרית ואת הספר� שבה�הבית את הספרייה

ר יכולה להמשי� למלא את תפקידה המסורתי "הפועל לאור החזו� של הרב שג

ה� , כמקו� העונה על דרישות המערכת למשאבי� שוני�, כחלק מינורי בארגו�

ע� הענקת הכשרה מתאימה , אבל מצד שני. חומרי� מודפסי� ה� מידע דיגיטלי

ייתכ� שדווקא בבית ספר כזה , חינוכית רחבה�ובעיקר השקפה ספרנית, ני�לספר

הספרייה יכולה להפו� למוקד של השראה ושל מגוו� פעילויות ולמרכז של 

ר על ידי אספקת חומרי� ייחודיי� וארגו� "עשייה חינוכית מבורכת ברוח הרב שג

עשית כחלק שנ, עשייה ספרייתית כזאת. פעילויות שונות כפי שתיארנו לעיל
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18
נושא זה קשור לשאלת . בהנחה שלבית הספר יהיה תקציב להיות מנוי למאגרי המידע היקרי� 

  .ל"הספריות במערכת החינו� ואכמ תקצוב
19

מקצועית כזאת יידרש תקציב שכיו� בהמש� להערה הקודמת נאמר שלש� העסקת ספר� ברמה  
 .השגה�אינו בר
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עשויה להעשיר לא רק , אינטגרלי מהפעילות החינוכית הכללית של בית הספר

אלא לטווח ארו� ג� את הקהילה מסביב , את התלמידי� ואת הצוות החינוכי

   .לבית הספר
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