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È˙¯ÂÒÓ „ÂÓÈÏÓ :˙Â¯ÂÓ˙ Ï˘ Ô„ÈÚ· ‡¯Ó‚‰ ˙‡¯Â‰
È˙·˘ÁÓ „ÂÓÈÏÏ

‡Â·Ó
התלמוד. הוא שבעל-פה התורה של בעולמה המרכזי החיבור כי ספק אין
מבחינה בחשיבותו המרכזי החיבור התלמוד היה היום, ועד שנחתם מאז
שהצטיינו אלו היו היום ועד מאז הדור גדולי והלכתית. השקפתית לימודית,
הגמרא לימוד ממנה. העולה ההלכה בהבנת וכן ובניתוחה הגמרא בלימוד
את למד שלא ומי ה' כעובד ההתפתחות של המרכזי המדיום תמיד היה

הארץ'. 'עם בגדר נשאר הגמרא
המשנה: לפירוש בהקדמתו הרמב"ם כתב כך

אשי ורב רבינא היו מהם שהאחרונים השלום, עליהם החכמים, כל וכשמתו
נגמר כבר וכל–והתלמוד כוונתו תכלית הייתה אחריו, קם אשר כל ויהי

לגרוע. אין וממנו להוסיף אין ועליו בלבד, שחיברו דבריהם להבין 1מאודו

את בתארו ליכטנשטיין אהרן הרב של דבריו את נביא הדור חכמי מבין
לדורותיו: ישראל בעם הגמרא לימוד של מעמדו

בבל, גאוני – ודבתראי כבתראי דקמאי קמאי התרפקו ושלוחותיה הגמרא על
עליה אפריקה. צפון כשל ארופה מזרח אחרוני ספרד, כשל אשכנז ראשוני
הגמרא מרכזיות ישראל... תורת לשרוף כשבאו שונאינו להבדיל, הסתערו,

היהדות. של ליבה ללב העמוקה בזיקתה נעוצה היא מקרית. 2אינה

תשמ"ז,1 קוק, הרב מוסד הוצאת ירושלים: המשנה, לפירוש הקדמות רמב"ם,
פה. עמ'

"מבחינה2 כי שטיינזלץ הרב קבע דומה באופן .315 עמ' (תשס"א), בשנה שנה
שהיצירה לפי היהודית... בתרבות התווך עמוד להיות התלמוד הפך היסטורית
לא הם חכמים, תלמידי של יצירה הייתה הדורות בכל ישראל עם של הרוחנית
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הדורות, כל לאורך התלמוד של המרומם מעמדו ולמרות חשיבותו למרות
דרכי באימוץ התקשה מראשיתו, כבר דתי, הציוני- שהציבור לכך עדים אנו

הגמרא. לימוד
ומבחינת התוכן מבחינת עיקריות: בחינות משתי נובעים הקשיים
המצוי התלמיד של להבנתו קשים בגמרא הלוגיים המבנים גם השפה.
קליטת על מקשה הגמרא של האסוציאטיבית העריכה וגם המודרני, בעולם

מהלכה.
הפנימי-קיומי הקישור העדר הוא להצביע אפשר שעליו נוסף מוקד
השונה עולם בתוך נכתבה הגמרא כי ספק אין התלמידים. לבין הגמרא בין
המודרני התלמיד כי מובן וממילא המודרני, התלמיד של מעולמו מאוד

הגמרא. של עולמה לבין עולמו בין הקיים הפער את ברור באופן חש
רבדים: בשני מתמצה החיצוניהשוני העולםברובד התנהלות ––

השאלות דווקא לאו הן הגמרא את המעסיקות השאלות ביותר, השתנתה
שונים בגמרא המובאים השונים המקרים וכן המודרני האדם את שהעסיקו

המודרני; בעולם המתרחשים הפנימימהדברים גדולברובד שוני יש –
ב'חדר'. גמרא בעבר שלמד הקלסי לתלמיד המודרני התלמיד של עולמו בין
הקיומיות והשאלות הכללי, בעולם רבה במידה מצוי המודרני התלמיד
ערכים יש המודרני לתלמיד בגמרא. הנדונות השאלות דווקא לאו הן לגביו
בישיבות ששרר מהמצב בשונה וזאת בלימוד, להצטיינות נוסף רבים, דתיים
המרכזית הדתית שהתכלית החרדי) בציבור היום עד (והקיים בעבר

תורה. בלימוד התבטאה
בתלמוד לימודים לתוכנית "הצעה במאמרו ברנדס, יהודה הרב

הבעיה:3ובתושב"ע", מוקד את המהווים הרבדים שני על עמד

התלמיד. לחיי רלוונטית משמעות – פניהן על – אין הנלמדות הסוגיות ברוב
בסוגית מדובר אם ובין דרכים" בשלש נקנית "האשה בסוגיית מדובר אם בין
הלכה השלכה להן שיש בסוגיות אפילו הוא". שיעורא חד וכהן "עני

ההלכה... בספרות התלמיד פוגש לחייו הרלוונטי הממד את – למעשה
עם בתחרות מועמד דתיות, של מרכזי כערך לשמה, תורה תלמוד של הערך

לכל, התלמוד שטיינזלץ, (ע' התלמודי" ההשפעה לתחום מחוץ אל לצאת יכלו
.(191 עמ' ,1977 עידנים, ירושלים:

3.78–69 עמ' תש"ס, ,(3–2) 43 חמד, בשדה נדפס
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חברתי, שרות החסידות, של היסוד ערך – דבקות כגון אחרים דתיים ערכים
המודרנית. הדתיות של נוספים ערכים וכן המדינה... בחיי 4השתלבות

לאופי בנוגע שונות שיטות התעצבו בארץ הדתי החינוך של שנותיו במהלך
שהצגנו. הבעיות על לענות שנועדו שיטות כיום, הראוי הגמרא לימוד
מהרובד אותם לנתק ניתן לא אך הדידקטי, ברובד התעצבו השיטות אמנם

הגמרא. לימוד של בבסיסו הטמון האידיאולוגי-רעיוני
הספר בבתי הנהוגה המרכזית השיטה אחר להתחקות ננסה זה במאמר
על רבה במידה המבוססת שיטה בפרט, התיכוניות ובישיבות בכלל הדתיים
את נבחן ליטא. בישיבות נהוגה שהייתה המסורתית-למדנית הגישה
נבחן במקביל האידיאולוגיים. מניעיה ואת השיטה של הפדגוגיים העקרונות
חדשה הצעה נציע לבסוף בשיטה. הקיימים והחסרונות היתרונות את
מסוימים אידיאולוגיים מניעים על היא גם המבוססת גמרא, לימוד לצורת
השיטה את המסורתית. בגישה הקיימות הבעיות על לדעתנו והעונה

לדוגמה. נושא באמצעות נדגים המוצעת

˙È˙¯ÂÒÓ‰ ‰˘È‚‰ ˙�ÈÁ· :‡ ˜¯Ù–'˙È�„ÓÏ‰ ‰ËÈ˘‰'
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שאותו קו ליטא, ישיבות של המסורתי הקו את ממשיכה הלמדנית הגישה
ר' של גישתו את נציג להלן מוולוז'ין. חיים ר' רבה במידה ופיתח עיצב
יש להגותו שכן בקצרה, התורה ללימוד הגר"ח) (להלן: מוולוז'ין חיים

השיטה. של בפיתוחה מכרעת 5חשיבות

בפני כתכלית ה' עבודת של במרכזה מצוי התורה לימוד הגר"ח, לפי
של השיא הוא התורה לימוד עצם אחרות. למטרות כאמצעי ולא עצמה
האדם: של הדתי ייעודו מימוש עיקר וזהו הדתית, העבודה ושל בה' ההידבקות

פרוש אין לשמה כי הברור, האמת לשמה, התורה עסק כמועניין דבקות ו
לשם פרוש, 'לשמה' עניין כי האמת אבל העולם... רוב עתה שסוברים

4.71 עמ' שם,
ללימוד5 וביחסו מוולוז'ין חיים ר' של הכללית בהגותו להאריך המקום כאן אין

רבה חשיבות לה שיש מכיוון שיטתו את בתמצית רק כאן הבאנו התורה.
ימינו. עד הישיבתית הלימוד דרך של להתפשטותה
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כלל, הדבקות לענין אז צריך שאין ודאי בתורה והעיון העסק התורה...ובשעת
יתברך והוא יתברך, ודיבורו ברצונו דבוק הוא לבד ועיון שבהעסק כנ"ל.

חד. ודיבורו 6ורצונו

של לבלעדיותו ביטוי לראות אפשר חיים', 'רוח אבות, למסכת בפירושו גם
אין כי – דבר של "וכללו ה': עובד של הדתית בהווייתו התורה לימוד
תמיד". דלתותיה על וישקד בתורה הכתוב לא אם הגון עתה מעשה 7שום

ביותר העליונה הדבקות הוא התורה לימוד עצם כי הדגיש הגר"ח
אחר. רוחני לעיסוק צורך אין לדבקות ההגעה ולשם בקב"ה

"חידושין בלימוד: האינטלקטואלי החידוש על הגר"ח שם מיוחד דגש
נפלאות נוראות לגדל ערך אין האדם, ידי על המתחדשין דאוריתא אמתים

למעלה". ופעלתם הגר"ח8ענינם בעיני נחשב היה האינטלקטואלי המאמץ
והידיעה עיקר הוא הלימוד מעשה כן "ואם עצמה: הידיעה מן יותר אף

9טפל".

העיסוק לבין התורה לימוד בין ברורה הנגדה הגר"ח יצר כך, על נוסף
בין קשר יש כי גרסו והקבלה החסידות כמו גישות בעוד הטבעי. בעולם
העולמות, בין נתק הגר"ח יצר קדושה, יש ובשניהם לתורה הטבע עולם
אחר דבר ולא וטהרה קדושה של מהות היא בלבד התורה כי קבע ובכך
לעולם כלל מקבילה אינה "התורה לם: נחום זאת שתיאר כמו בעולם.
סמל רק אינה ולפיכך סוף באין באמת הוא שרשה בהשתלשלותו, הטבעי
הזה הרעיון את מנסח חיים ר' עמה. אחת אחדות מהווה אלא הא-לוהות,

ג–י.6 פרקים ד, שער תשמ"ט), ברק בני רובין, דוב יששכר (בעריכת החיים נפש
ב.7 משנה א, לפרק בפירושו
דגש8 ששמו החסידיות הגישות את נוגדת זו גישה יב. פרק ד, שער החיים, נפש

למשל ראו האינטלקטואלי. המאמץ עצם על ולא וסודותיה התורה הבנת על
ר' ובעקבותיו הגר"א, של ההתנגדות גם מכאן ה. פרק אמרים, ליקוטי תניא,
מעשים ידי על או רוחניים וחזיונות התגלויות דרך התורה ללימוד חיים,

הלימוד. עצמת את להגביר במטרה יין שתיית כדוגמת חיצוניים
על9 דגש ששמו החסידיות הגישות את נוגדת זו גישה ט). ג, (על חיים רוח

תניא, למשל ראו האינטלקטואלי. המאמץ עצם על ולא וסודותיה התורה הבנת
חיים, ר' ובעקבותיו הגר"א, של ההתנגדות גם מכאן ה. פרק אמרים, ליקוטי
חיצוניים מעשים ידי על או רוחניים וחזיונות התגלויות דרך התורה ללימוד

הלימוד. עצמת את להגביר במטרה יין שתיית כדוגמת
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יש". – לתורה ואילו קדושה בו אין הטבע – הלכתי כהמשך10ניסוח
קיום פני על התורה לימוד של ברורה לעדיפות הגר"ח טען זו לגישה
המצוות ואילו רוחני לעיסוק קשור התורה לימוד שכן המעשיות, המצוות

ודמיון ערך "אין יותר: הנמוך הטבעי, לעולם ואורקשורות קדשת כלל
על נהרה תופיע אשר הקדושה, התורה ואור קדשת עצם לגדל המצות,

כראוי". בה והוגה העוסק לימוד11האדם מטרת אין כי ברור זו גישה מתוך
אישיותו את לעצב או האדם של הקיומיות חוויותיו על להשפיע התורה
התורה לימוד ממדרגת בהרבה נמוכים הארציים החיים שכן חייו, ואופן
למושג בהסברו הגר"ח נתן לכך ביטוי וטהור. עליון רוחני, בעולם המצויה
ד, שער החיים, (נפש התורה' 'לשם הכוונה פירושו לפי לשמה'. 'תורה
מקושר להיות אמור ולא עצמה בפני תכלית מהווה התורה לימוד – ב) פרק

בחיים. אחר תחום לם:12לשום נחום שהסביר כמו

חיזוק זה אם – כלשהו חיצוני יעד או תכלית אינה השכלית הפעולה מגמת
רצויה פעולה של אחרת מעשית תכלית או לבוראו, האדם של בקשר התודעה
את ומשקפת עצמה אל חוזרת רפלקסיבית, היא עצמה השכלית הפעולה אלא

גופה. ההשכלה פעולת של הטראנצנדנטית 13המשמעות

היא הלומד, של והקיומי הטבעי מהעולם הלימוד ניתוק של זו, נקודה
בהמשך. אף בה ונדון ביותר, משמעותית נקודה

אלו10 דברים .83 עמ' תשל"ב, קוק, הרב מוסד ירושלים: לשמה, תורה לם, נ'
נוספים. ובמקומות כז, פרק ד', שער החיים, בנפש חיים ר' דברי על מבוססים
ואכמ"ל. לעולם, התורה בין היחס בדבר הקבלית משנתו את הסביר חיים ר'
את עיצבה גישתו שכן תורה, ללימוד המעשי יחסו הוא לענייננו שחשוב מה

רבים. לדורות התורה לימוד של אופיו
ל.11 פרק שם,
ההלכה'12 'איש בספרו סולוביצ'יק הרב של במשנתו והובהרה הורחבה זו גישה

שם ,35–28 עמ' למשל ראו תשנ"ב), העולמית, ההסתדרות הוצאת (ירושלים:
רבה במידה המייצג – ההלכה איש מתייחס שבו האופן בהסבר מאריך הוא
אל – מוולוז'ין חיים ר' של מדרשו מבית התורה לומד של האידאלי הדגם את
רק אלא כשלעצמה במציאות מתעניין אינו ההלכה איש לדעתו, המציאות.

התורה. לימוד מתוך כהשלכה רק מתרחש למציאות והיחס בתורה,
13.10 הערה ,136 עמ' שם,
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קיימת והיא הגר"ח, של ימיו מאז ליטא בישיבות שלטה זו גישה כאמור,
של רבה השפעה ניכרת ההסדר בישיבות ואף החרדיות, בישיבות היום עד

זו. גישה
של רבה השפעה ניכרת הדתיים הספר בבתי הגמרא הוראת בתחום גם
הדתיים, הספר לבתי זו גישה בהחדרת מרכזי גורם כי לציין יש זו. גישה
מרקע ורבנים מחנכים חסרו הדתי החינוך של בראשיתו כי העובדה הייתה
החרדי מהעולם הגיעו מהמחנכים נכבד חלק מכך, כתוצאה ציוני-דתי.

הלי הישיבות של בסגנון ניסווהתחנכו אלו מחנכים הקלסיות. טאיות
ד"ר שציין כמו הדתיים, במוסדות הקלסית בשיטה הגמרא בלימוד להמשיך

שוורץ: יהודה

חייהם ואורח הקלסית] בשיטה גמרא בלימוד המצדדים [=של עולמם השקפת
את לדבריהם שממשיך עולם החרדי, העולם עם קשורים ילדיהם) (וחינוך
ומבלי וחול קודש לשלב מבלי הקודמות, המידה אמות פי על החיים מסורת
ביקשו אלה אנשים הדתי. הציוני החינוך של המחשבה דפוסי את לאמץ
ואף הזה לחינוך הזרה גמרא, הוראת של תפיסה המודרני הדתי בחינוך לשלב

עקרונותיו. עם בסתירה 14עומדת

הזו המציאות כי נציין אך מכך, כתוצאה שנוצרו בבעיות נדון לקמן
מרקע רבים מחנכים נכנסו למערכת האחרונות: בשנים מאוד השתנתה

מיעוט. בה מהווים החרדיים והמחנכים ציוני-דתי,
שהציג מונק, משה של החינוכית משנתו את נציג זו לגישה כדוגמה

המסורתית. השיטה עקרונות על המבוססת שלמה לימוד כתב15שיטת כך
הספר: בבית התלמוד הוראת של המטרות בתיאור מונק

מצוות והוראתו. התלמוד בלמוד מיוחדות למטרות זקוק איננו הדתי היהודי
"מטרה מחפש איננו שהיהודי וכשם המצוות, כל כנגד שקולה תורה תלמוד
קונו, רצון לעשות כדי המצוות, כל את מקיים אלא מצווה, כל בקיום מיוחדת"
תורה. לימוד של המצוה בקיום זו מלבד אחרת, מטרה מחפש איננו הוא 16כך

העברית,14 באוניברסיטה דוקטור עבודת פה, שבעל תורה הוראת שוורץ, י'
.133 עמ' תשס"ב, ירושלים

תשכ"א.15 ספר, קריית ירושלים: התלמוד, הוראת על מונק, מ'
11.שם16 עמ' ,



גולד 171איתיאל

ללימוד התלמיד את להביא המטרה את נס על העלה הוא דבריו בהמשך
הגמרא: בהוראת מרכזית כמטרה בישיבה עתידי

עליו (1) המחנך]: [=בפני בפניו לעמוד צריכות נוספות עיקריות מטרות שתי
ללמוד חזק ורצון בגמרא ההתעניינות את התלמידים בלב לעורר להשתדל
התיכוני, או היסודי הספר בית את גמרם אחרי יחפצו, שהם כך אותה,

ע (2) בישיבה. למודיהם את פתוחלהמשיך ע"י בישיבה, ללמוד להכשירם ליו
הגמרא. של יותר עמוקה 17הבנה

המסורתית במתכונת לימוד הוא הגמרא לימוד של האידאל מונק, לדעת
את להביא כדי אלא הספר בבתי ללימוד משמעות אין ממילא בישיבות.

בישיבה. ללמוד שכן18התלמיד בדיעבד, של כמצב נתפס הדתי הספר בית
הנלמד זה כמו ומעמיק רציני ללימוד להביא ביכולתו אין מעשי באופן
הגברת – שהציג הראשונה למטרה מעשית דוגמה הציג מונק בישיבה.
שיעורר התורה אל חזק חיבור אצלם ליצור במטרה התלמידים אצל העניין
חילוק על מבוססת שהביא הדוגמה אותה. וללמוד להמשיך רצון בהם
'נחלת מהספר הלקוחה ובשבת, בנזיקין ותולדות אבות בסוגיית למדני

זו19דוד'. כדוגמא הגמרא, דברי של יותר עמוקה "הסברה מונק: וכתב
בלמוד התלמידים של הרוחניים הכוחות את לפתח עשויה כאן, שהבאנו
העז הרצון את בהם לעורר העשוי סיפוק רב, סיפוק להם ולגרום הגמרא
הדומות בשיטות וללמד אפוא לנסות יש בישיבה". למודיהם את להמשיך
של לעולמה התלמידים את לקרב וכך בישיבות, הנהוגות הקלסיות לשיטות

הישיבה.
מרקוביץ: יצחק אצל באה דומה גישה

במגמתו שונה שאינו מקצוע לומדים – הכללי המודרני במשפט העוסקים
טהור, רוחני בעניין עוסקים התלמוד בלימוד העוסקים ואילו אחר. ממקצוע
לימוד לבוא. הכבוד וסוף בכך, לנו ודי ציווה שה' מפני תורה לומדים
אור של אכזב לא כמקור וידיעתו הבנתו לשם שבו החומר כל על התלמוד

העליונה. המטרה זוהי – בחיים 20וברכה

שם.17
המסורתית.18 הישיבה של בסגנון לישיבות הכוונה כי מדבריו ברור
מינסק.19 של רבה טעביל, דוד רבי ידי על נכתב
ה.20 עמ' (תשכ"ג), כד המורה, ניב התלמוד", "להוראת מרקוביץ, י'
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ל הגמרא לימוד בין להנגיד ניסה כלמרקוביץ המקצועות. שאר לימוד
לימוד ואילו כלשהי, מעשית תכלית לשם מסוים בנושא עוסקים המקצועות
כלשהי לתכלית כאמצעי נלמד שאיננו טהור, רוחני לימוד מהווה הגמרא

עצמה. בפני כמטרה אלא
שייך התורה לימוד הגר"ח. לגישת ברור המשך לראות ניתן בכך
מרקוביץ, לפי נשגב. כה הוא ולכן הארצי, לעיסוק ולא עליונים לעולמות
ללימוד נותן התלמיד של והחברתי האישי מעולמו הלימוד ניתוק דווקא

ועצמתו. תוקפו את זה
של והחווייתי הקיומי מעולמו הלימוד ניתוק של זה יסודי עיקרון
עדיפות להם שניתנה הלימוד נושאי הלימוד. בנושאי גם מתבטא התלמיד
של הקיומי מעולמו הרחוקים הנושאים דווקא הם המסורתית בגישה
כמו נמוך. משקל יש וקיומיות הלכתיות סוגיות של ללימוד ואילו הלומד,

ארצי: בן חגי זאת שתיאר

ליצור ניסיון – משמעותו כולם', כנגד תורה ו'תלמוד בחינת התורה לימוד
הכשר בבחינת רק שאיננו תורה, בתלמוד לחלוטין ושונה אחרת דתית חוויה
או תפילה על סוגיה או חנוכה נרות הדלקת על סוגיה לומד אני אם מצוה.
דבר לומד אני דברים, אונאת או רכילות הרע, לשון על סוגיה או שבת, על
להפוך בקלות עלול אני אותה! לקיים צריך אני בבוקר שמחר למצוה, הקשור
הרקע את ללמוד – חנוכה נר הדלקת של מצוה הכשר מין לאיזה התורה את
הנר! הדלקת מצות הוא העיקר שכן כהלכתה, המצווה את ולקיים ולהבין
כחוויה תורה תלמוד חווית את רוצה אתה ואם התפילה! הוא העיקר או
המצוות את הנח הקב"ה, אל התחברות של תחושה שיוצרת לחלוטין, שונה
לך כלך – לחלוטין שונה שהיא נפשית רוחנית ספירה לך ובקש המעשיות
המעשיות הקיומיות המצוות מן ביותר הרחוק הדבר ואוהלות! נגעים אצל

היומיום. לחיי 21שנוגעות

˙ÂÈ‚Â‚„Ù ˙ÂËÈ˘· ˜ÂÒÈÚÏ ÒÁÈ‰

בעוד אך קוקיס. מרדכי הרב הוא זו שיטה בעקרונות הדוגל נוסף מחנך
לדעת פדגוגיים, עקרונות עם הגישה את לשלב ניסו ומרקוביץ שמונק

תושבע"פ",21 להוראת אלטרנטיבית להצעה והפדגוגי ההגותי "הרקע בן-ארצי, ח'
.368 עמ' (תשנ"ה), ו מדליו, מים
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הראוי: התורה לימוד על מעיב הפדגוגיות בשאלות העיסוק עצם קוקיס,

ולשכ לקדם אנו רוצים להתפלפלאם להפסיק עלינו התלמוד הוראת את לל
משב התיכוניים. הספר בבתי האווירה את לשנות יש השיעור... נתינת בצורת
התלמוד... בשיעורי בעיקר התיכוניים הספר בבתי להיות חייב קדושה של רוח
האמונה הטהרה, רוח אלא הלימוד מתח את ויעלה יקבע הלוח לא

22והביטחון.

בבסיס העומדת שהנקודה נראה לעיל. שהצגנו הגישה את הקצין קוקיס
לימוד של 'חילון' מהווה פדגוגיות בשיטות העיסוק שעצם היא דבריו

המעשי. לעולם אותו מקשר שהוא בכך התורה,
שדרך אף כי ליכטנשטיין אהרן הרב טען קוקיס, של לגישתו בניגוד
בשל בדורנו יישומה את לשנות יש האידאלית, היא המסורתית הלימוד
להתאים המוכנה גישה הציג ליכטנשטיין הרב מציבה. שהיא הרב הקושי
באשר 'להתקפל' מוכן הוא למשל, כך הציונית-דתית. למציאות הלימוד את

התלמיד: של לעולמו הרלוונטיים נושאים ללימוד

חיים", "תורת תהיה הנלמדת הגמרא כי לפרקים הנשמעת לדרישה אשר
קשבת. לאוזן ראויה שהיא ספק אין התלמיד, של וחוויתו בהוויתו המעורה
כל של השיטין מבין תבצבץ שחיות היא שאיפתנו אידיאלית, מבחנה אמנם,

לשמה" "תורה שמסר לאוכלוסיה ביחס אך אין23מסכת... והלאה, ממנה
וקיומיים מעשיים תחומים רק כי הגורסת תפיסה הרלוונטיות... בגורם לזלזל
ולשם והעקרונית האידיאולוגית ברמה לחלוטין, פסולה להילמד ראויים
זיקה נטולי נושאים פה שבעל תורה הוראת תכנית בכל לכלול יש שלילתה,
ומינון היקף שבקביעת ברור מאידך, התלמיד. של יומית – היום למציאות

הקיומי". בגורם להתחשב 24מחובתנו

הרואה המסורתית הלימוד בשיטת דוגל ליכטנשטיין הרב האידאלית ברמה
לעו קישור ללא כשלעצמה תכלית התלמיד,בלימוד של והממשי הריאלי לם

לכן בדורנו. זו גישה ביישום המצוי הרב בקושי מכיר הוא זאת בכל אך
הדתיים. הספר בבתי ללימוד ביחס יותר מתונה עמדה מציע הוא

22.30 עמ' (תשכ"ה), 3 שמעתין, תלמוד", להוראת "הדרכים קוקיס, מ'
במונח23 שעשה לשימוש בדומה לשמה' 'תורה למונח כאן מתכוון שהוא מובן

לעיל. שביארנו כמו מוולוז'ין, הגר"ח זה
24.318 עמ' ,(2 הערה (לעיל, ליכטנשטיין
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ביותר. חזק עצמתי משיכה כוח הלמדנית-מסורתית לשיטה כי ספק אין
צורת הליטאי הישיבות בעולם עצמן: בעד מדברות העובדות ראשית,
לשקיעה רבות שנים שהקדישו רבים תלמידים אחריה סחפה הזו הלימוד
וגרם התלמידים של לבם את שבה הלימוד התורה. עולם בתוך מסיבית

בתורה. נערותם שנות את להשקיע להם
המסורתיות: הישיבות את כץ דב הרב תיאר מעט נוסטלגית בצורה

מי או הליטאי, מטיפוס הישיבות לחיי להסתכל ההזדמנות לו שהייתה מי כי
ללימוד יש ענקי משיכה כוח איזה יודע קורתן, בצל מה לזמן להסתופף שזכה
הוא כבירה התעניינות של מקום ואיזה התלמידים, על התלמוד של ההגיוני
והיו ומלואו, עולם שוכחים היו הישיבות תלמידי הלא בנפשם. מוצא
והרוחני הנפשי העונג בשל ורק אך הש"ס בסוגיות הווייתם כל את משקיעים
הניתוחים מתוך הסברה, וישרות ההבנה חריפות מתוך שואבים שהיו הגדול,

התלמודית. וטריא השקלא של השכליות וההברקות 25ההגיוניים

של המרכזי הכלי היא הלמדנות של והחריף ההגיוני הניתוח כ"ץ, הרב לפי
שיש נראה לכך, מעבר התורה. אל התלמידים את ולמשוך לעניין זו שיטה
תפיסת פי על הריאלי, מהעולם הלימוד עולם של הניתוק בעצם רבה עצמה
וקדוש סגור כעולם מתואר התורה לימוד השיטה. דוגלת שבה ה'לשמה'
לחוש ללומדים אפשרה זו גישה הנמוכים. העולם ענייני משאר המופרש
רוחני בעולם מצויים הם רק שכן העולם, בענייני העוסקים שאר על עליונות

וההברקה.26וטהור. החידוש על דגש שמה זו גישה ועוד,
קשיים יש בגינן, דווקא ואולי השיטה, יתרונות אף שעל נראה אך

ב בפועל ביישומה סיבותבסיסיים לכך למנות ניתן הדתיים. הספר בתי
אחדות:

–א. התלמיד של כלליעולמו תרבותי עולם הוא התלמידים של עולמם
בתוך נטועים התלמידים של והווייתם עולמם מצומצם. למדני עולם ולא

עמ'25 (תרצ"ו), (יב) יא ההד, התלמוד", הוראת של המתודיקה "לשאלת כ"ץ, ד'
כ–כב.

המאפיין26 'בעלבת', – המפורסם הישיבתי הגנאי בביטוי לראות אפשר לכך ביטוי
מאשר יותר רדודות והתנהגותם הבנתם ולכן המעשה, עולם את החיים אנשים

הלמדנים. אצל
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רוחני לימוד ידי על לבם את לשבות מאוד וקשה הכללי, המעשה עולם
בשאלות דווקא מתעניינים התלמידים הריאלי. מהעולם המנותק טהור
לעצם שמעבר נראה מעולמם. המנותקות בשאלות ולא אותם המעסיקות
תפיסת הוא לכך הגורם התרבותי-הכללי, בעולם התלמידים הימצאות
תפיסת האדם. של לחירותו ביחס המודרני בעולם הרווחת הבסיסית העולם
לבטל לו ואין הפרט, של ולאופיו לאישיותו ערך שיש בכך דוגלת זו עולם
עצמו את רואה אינו המודרני התלמיד חיצוניים. השפעה גורמי מפני אותם
לכול, קודם נותן, אלא המחנכים, ידי על להתמלא שעליו חלק כלוח
המתאימים הדברים את מקבל מכן ולאחר שלו, ולסגנונו לאופיו לגיטימציה
בהקשר דווקא לאו הדתי, לעולמו הקשורות רבות השלכות יש לכך לו.
מחלתו את זה במצב ראה למשל, מפיאסצנא, האדמו"ר הגמרא. לימוד של

הדור: של המרכזית הדתית
ולהתגדל להתגבל מיהרו לא ועצמותו הילד שאישות הקודמים שבדורות
מיהרו לא ושאיפותיו השקפותיו כל ובכלל ודעותיו הרגשותיו גם בסר, בעודו
כך אחר התחילו כאשר והיה הילד... היה חלק נייר מין זמנן, קדם להתפתח
נער כבר מצאו להתנוצץ, מעט מעט ושאיפותיו הרגשותיו הילד נפש נצני
ממהר הילד ועצמות שאישות בדורנו עתה כן לא תורה... של בדשנה דשן
ממהרות והשקפותיו, דעותיו שאיפותיו גם זמנו, קודם ולהתגדל להתגבל
שאיפות תתרקמנה שלו... הדעת שמן אפשר והאם בסר... בעדן להתפתח

ורעולות? פסולות לא 27והשקפות

מתגבש התלמידים של שאופיים העובדה את ביקורתית בעין ראה האדמו"ר
את לבנות האמתית היכולת את להם שיש לפני עוד מאוד, מוקדם בשלב

ראוי. באופן אישיותם
הגמרא לימוד לבעיית הגורמים אחד הוא זה בעייתי מצב כי נראה
על גמרא ללמוד בנויים אינם התלמידים המודרניים. הדתיים הספר בבתי

עולמם. לבין הנלמד החומר בין חיבור דורשים הם הקלסי. המודל 28פי

טז–יז.27 עמ' פייסצנא, חסידי ועד הוצאת התלמידים, חובת בספרו
28) .Dזיסנווין Zisenwine, "Reconceptualizing the Teaching of

Rabbinic Literature",Religious Education, 84, [1][1989], pp.
של)588–584 הרלוונטיות בחוסר הוא הגמרא בלימוד הקושי עיקר כי סבר

מקיף שינוי כולל מציע שהוא הפתרון תקופתנו. בן הצעיר לחיי הנלמד החומר
את המשלבת חדשה לימודים תכנית ליצור יש לדעתו הגמרא. בלימודי ונרחב
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–ב. זמן הלימודחוסר לזמן ביחס מצומצם הספר בבתי הלימוד זמן
היממה, שעות רוב ובמשך השנה כל כמעט פני על המתפרס בישיבות,
זה מצב הגמרא. לימוד הוא מהם אחד שרק רבים, מקצועות בין ומחולק
ולחוויה להנאה להגיע כדי הנדרשות המיומנויות פיתוח על מאוד מקשה
אל להגיע ניתן לא הלימוד. בבסיס מלאה שליטה הדורשת הלמדנית,
וטריא השקלא הטקסט, מבנה המילים, הבנת ללא האינטלקטואלית החוויה
קרי הראשוני, ברובד לעיסוק מוקדש הזמן רוב הספר שבבתי נראה וכו'.
הרצויה. לרמה להגיע אפשרי בלתי כמעט ולכן הכתוב, של הבסיסית ההבנה

אפרתי, היה הללו בבעיות בהרחבה שעסק לימוד29מי כי שטען
צורת הסגנון, הלשון, בעיות בגלל הממוצע לתלמיד ביותר קשה הגמרא
שלפיה לימודים תכנית לבנות הייתה הצעתו ועוד. הסוגיה מבנה החשיבה,
יותר מאוחר בשלב ורק הפשוטים המהלכים את בראשונה התלמיד ילמד
ה'תלמוד את פיתח הוא כך לשם יותר. סבוכות סוגיות ללימוד יגיע

לא30לתלמיד'. עדיין זו, תכנית ידי על שהושג השיפור שלמרות נראה אך
רצויה. למדנית לרמה להגיע הסופית: התכלית הושגה

פוקס: עוזי כתב אפרתי של תכניתו יישום לאחר רבות שנים

הכתוב, בהבנת רק מזמנו גדול בחלק עוסק תיכון תלמיד שבו הקיים, המצב
ברמה והיסטוריה פיזיקה מתמטיקה, הלומד זה תלמיד רב. תסכול לו גורמת
מוצא עולם, של מכבשונו שהן בשאלות המתחבט המתבגר התלמיד גבוהה,

רבות שעות מתמודד עצמו ההתמודדותאת כשרוב קשה, טקסט מול בשבוע,
כך ומשום נקרא, הבנת של – הלשוני כלל בדרך – הראשוני ברובד היא
העומקים את או הדתי, הערך את להבין לו שקשה בוודאי התסכול.

בתלמוד. המצויים 31הלימודיים

לימודי את להפוך ובכך והיהדות, הרוח ממקצועות כחלק התלמודי הדיון
של לפתרונו מסוימת במידה קשור בהמשך שנציע הפתרון ל'קיומיים'. הגמרא
את למצוא אלא אחרים למקצועות הגמרא בין לערב כדי בו אין אך זיסנווין

עצמה. הגמרא בתוך דווקא הרלוונטיות
29.821–931 עמ' (תשט"ז), ח מעינות, למתחילים, התלמוד הוראת אפרתי, י"א
הציונית30 ההסתדרות ירושלים: א–ג, לתלמיד, תלמוד בורגנסקי, וי' אפרתי י"א

תשכ"ד. תשי"ז, תשט"ז, בגולה, תורניים וחרבות לחינוך המחלקה
עמ'31 תשנ"ז, ,(4) 40 חמ"ד בשדה לא?", למה בעצם – "שטיינזלץ פוקס, ע'

.55
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גיסא, מחד – זה ממצב הנגרמת הכפולה הבעייתיות את תיאר פוקס
חוסר גיסא, ומאידך הלימוד, של הגבוהים לרבדים מגיעים אינם התלמידים

הגמרא. של מעולמה וניתוק ניכור גורר הרצויה לרמה הגעה

–ג. התורה קשהעמל לעבוד היכולת את חסרים מהתלמידים רבים
המסורתית הגישה הגמרא. של הבסיסי הרובד להבנת להגיע כדי ולעמול
מכיוון גמרא בלימוד המיומנויות פיתוח על קשה לעבוד שכדאי גורסת
אך והחיוניות. החיות בעל העיוני הלימוד בדמות פרי לכך יהיה שבסוף
מחוברים התלמידים יהיו אכן הדרך של שבסופה נניח אם שגם היא הבעיה
מטרה אין מעניקה, שהיא האינטלקטואלית החוויה בשל התורה לימוד אל
עיניו לנגד רואה התלמיד הממוצע. התלמיד של הראייה באופק נראית זו
שינים' 'שבירת הכוללת סיזיפית עבודה של לעין הנראים התהליכים את
רואה ואינו הבסיסי ברובד וטריא בשקלא הסוגיה, במבנה המילים, בהבנת
אל התלמידים את לחבר ניסיון המתמיד. ללמדן המובטחים הדפנה זרי את
הקשיים כל על יברכו הם המסע של שבסופו ההבטחה ידי על הלימוד

אור. יראה הימים בבוא כי לעיוור כהבטחה כמוה עברו, שאותם
כדי יחסית מהירים חיוביים חיזוקים ליצור יש כללי באופן כי נראה,
הפסיכולוג ידי על הודגש זה עקרון ללמידה. התלמיד את לעודד

) סקינר הנודע ההוראהkinner(Sהביהביוריסטי שיטות כי שטען ,
את למצות לתלמיד לגרום כדי יעילות אינן הספר בבתי המקובלות
בעיקר פועלים אדם בני כי העובדה את הדגיש סקינר בו. הטמון הפוטנציאל
ללמוד. תלמידים לעודד כדי בכך להשתמש יש ולכן חיוביים, חיזוקים מכוח
סקינר יעילים. שיהיו כדי יחסית מהירים להיות חייבים החיוביים החיזוקים
השיטות ולכן חיוביים, מחיזוקים פחות יעילים שליליים חיזוקים כי טען
אינן שליליים, בחיזוקים בעיקר המשתמשות הספר, בבתי המקובלות
ציונים בדמות הספר, בבית הקיימים החיוביים החיזוקים גם יעילות.
מיעילותן. מאוד שמוריד מה מהשיעור, זמן במרחק ניתנים 32ותעודות,

הספר, בבתי בגמרא הלמדנות בשיטת השימוש את לבקר יש כך, בעקבות
הלמידה. מזמן רבות שנים של במרחק הניתנים חיזוקים על הבונה

32B. F. Skinner (1968) ,The Technology of Teaching,New York:
Appleton – Century – Crofts,ביטמן וא' מרום בייט ר' פי על מצוטט ,

.36 עמ' הפתוחה, האוניברסיטה הוצאת אביב: תל ומחקר, תאוריה אישיות:
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–ד. ההטרוגנית מבנההכיתה את בחשבון מביאה אינה הלמדנית השיטה
לתלמידים גבוהה להתעלות גרם אכן העיוני הלימוד ההטרוגנית. הכיתה
היה הישיבות אל שהגיע הציבור כי לשכוח לנו אל אך בישיבות, רבים
מהרמה אינטלקטואליים וכישורים יכולות בעל אליטיסטי, ציבור מראש
במהלך נשרו המתאימה ברמה היו שלא התלמידים ביותר. הגבוהה
על שראינו הנוסטלגיים בזיכרונות בחשבון הובאו לא ולכן הלימודים,

הישיבות. עולם של המרשימה הצלחתו
באים התלמידים בתכלית. שונה כמובן הוא הדתיים הספר בבתי המצב
יכולות של רחב מספקטרום ומגוונות, רבות אוכלוסייה משכבות

אל33לימודיות. המסורתיות הישיבות שיטת את להעתיק המנסה התפיסה
כי ייתכן לא סדום. למיטת אותו לצמצם כניסיון כמוה הדתיים הספר בתי
לתלמידים מגוון, לציבור תתאים מסוים גוון בעל לציבור שהתאימה שיטה

שונות. יכולות בעלי

–ה. תומכת סביבה מהצלחתןהעדר ומהותי מרכזי חלק כי ספק אין
להן. ומחוצה הישיבות בתוך החברתי ההקשר מן נבעה ליטא ישיבות של
ללימוד ומדרבן דוחף גורם היוותה בישיבות שהייתה החברתית האווירה
לעצמו רכש הוא בלימודיו התקדם שתלמיד ככל הלמדנית. בשיטה התורה

לה חיובי חיזוק היווה הדבר וממילא יותר, יקרתי חברתי תפתחותמעמד
הלימוד להצלחת תרמה לישיבה מחוץ החברתית הסביבה אף הלמדנית.

אותם. והעריצה הישיבה תלמידי את נס על העלתה היא שכן
לישיבת שבא תלמיד של מאלפת מעדות ללמוד ניתן זה מצב על

:1890 שנת בסביבות וולוז'ין

חיי אל להתבונן החלותי מתלמידיה. לאחד ונעשיתי לישיבה נתקבלתי
הייתי רגיל מאד. אותי הפליא והדבר העיירה בני בחברת מצבם ואל הבחורים
כן על כי מרותם, את ויקבלו העיר בני לפני נכנעים היו הישיבה בחורי כי

גל33 בן ויוסי פישר יעקב הרב עמדו הגמרא בלימוד ההטרוגניות בעיית על
אפרת", – שמואל נוה התיכונית בישיבה מעש ועל תלמוד "על במאמרם
לתלמידים מסגרת ליצור היא הצעתם .451–439 עמ' (תשס"ג), 150 שמעתין,
יש אמנם הכיתה. בני משאר יותר גבוהה ברמה גמרא שילמדו יותר, חזקים
קבוצות ליצור במטרה יותר גבוה בתקצוב כרוך ההצעה של יישומה כי לציין

פשוטה. אינה והמשימה קטנות, לימוד
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הם הישיבה בני ההיפך. ממש ראיתי וכאן הם. לחמם ונותני מפרנסיהם הלא
העיירה בני כי דבר כל נעשה פיהם ועל העיר ענייני בכל והמביאים המוציאים
שהאחרונים ומפני הישיבה. בני את מכבדים והיו פשוטים אנשים ברובם היו
הם היו עצמם, בדעת תלויים והיו העיירה בני של לתמיכתם זקוקים היו לא

השונים הצבור בצרכי נשמעת היתה ודעתם שבעיירה .34האריסטוקרטים

החכמים. תלמידי אל ביחס מהפכה יצרו ליטא ישיבות כי רואים זו עדות
היא הקהילה מכן לאחר אך הקהילה, לפני כנועים התלמידים היו בעבר

החכמים. תלמידי של האליטיסטי המעמד לעומת לנחותה שהפכה
לכיוון התלמידים הנעת על מכרעת השפעה הייתה אלו לגורמים
התלמיד של החברתית המציאות כי דומה העיוני. בלימוד ההתפתחות
מעלה אינה ככלל, הסובבת, החברה זה. חברתי ממצב מאוד רחוקה בימינו
ידע קריירה, כגון הכלליים, התחומים את אלא הלמדנות את דווקא נס על
כערכיים הנתפסים הדברים גם וכד'. חברתיות יכולות מדעי,
בתורה והשקידה הלמדנית היכולת דווקא אינם בחברה וכאידאליסטיים
על יעיד וכו'. למדינה תרומה צבאי, שירות התנדבות, כמו נושאים אלא
שקדן לעומת צעיר לקצין למשל הניתן חברתית מבחינה היקרתי היחס כך
הצעירה הדתית שהחברה על מעידה המכינות של פריחתן בישיבה. גילו בן

יותר. ואף הלמדנות את כמו הצבאי השירות את מעריכה
ברנדס: יהודה ד"ר הרב גם עמד זו בעיה על

שבה בחברה חברתי. למדרג כלי היא הלמדנית היכולת הישיבתית, בחברה
המתחרה מעמדית מערכת בעצם בה ואין התורה גדולי עומדים סולם בראש
השלא ברמת גם גדולה, משיכה יש בתורה, גדלות של בערך משמעותית
עצמם מכפיפים ומוצהר רשמי באופן שבה חברה, זו בתורה. לגדול לשמה,
"בן התואר גם לכן החכמים. מעמד – העליון המעמד בפני המעמדות כל
עם בצירוף והמעמד, הכבוד כבוד. של תואר הוא לצעירים הניתן תורה"
ואינם מידה באותה פתוחים אינם התקדמות של אחרים ששערים העובדה
במערכת הישיבתית. בחברה מאוד חזק מניע גורם הם דומה, להערכה זוכים
הוא החברתי שהמדרג מפני לחלוטין, שונה העניינים מצב שלנו, החינוך
החברה, שדרות בכל מקום תופסים סרוגה" "כיפה בעלי אישים שונה.

זלמן34 מרכז ירושלים: בהתהוותה, הליטאית הישיבה שטמפפר, ש' מתוך: צוטט
לסביבה וולוז'ין ישיבת בני של היחס על עוד .142 עמ' ישראל, לתולדות שזר

.144–143 עמ' שם, ראו בעיר היהודית
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יותר, נחשב תורה" ש"בן בכלל ברור לא באלה. וכיוצא הצבא הממשלה,
ציבור איש או מצטיין מקצין לו, זוכה שהוא והכבוד החברתי המעמד מבחינת
כגורם זה בסיס על מוטיבציה ליצור אפשר שאי – היא המשמעות מצליח.

ללימוד. 35חיצוני

אינה הדתי בעולם החברתית שהסביבה לכך העמוקה הסיבה כי נראה
שהעלנו הראשונה לנקודה במישרין קשורה הלמדנית בהישגיות תומכת
הציוני-דתי העולם ומהותו טבעו מעצם שבשיטה. הבעייתיות בהסבר לעיל
יותר. נרחבים תחומים אל המצוות מקיים של עולמו את לפתוח שואף
הופכים וכו' המדינה במסגרת הפעילות הצבא, העבודה, האקדמיה, עולם

הציוני-דתי. האדם של מהחוויה אינטגרלי לחלק נדרש36להיות האדם
בתוך להסתגר ולא השונות מורכבויותיו על הכללי העולם אל להיפתחות

שוורץ: זאת שתיאר כמו הלכה, של אמות ד'

המסע את לשנות שבחרה חברה, היא החינוכי המעשה מתרחש בה החברה
לאומי דתי עולם אל עשרה התשע המאה של הישיבות מעולם שלה היהודי
של אמות מארבע לבד נוספים חשובים דברים בו ויש שיש עולם – מודרני

37הלכה.

שכן לתורה, השקיקה של להיחלשותה מביא המעשה מעולם התורה ניתוק
של מצב בכך ורואה החיים של הריאלית בחוויה מעורה הדתי האדם
שתוארו לכת, מרחיקות החברתיות השלכות יש זה למצב ועוד, לכתחילה.
לקשר יש זו: לנקודה מכוון להיות צריך לפתרון הכיוון לכן זה. בסעיף לעיל
שכן התלמיד, של האקזיסטנציאליסטיות חוויותיו למכלול התורה לימוד את
האינדיווידואלית מהבחינה הן משמעותי פשר לקבל יכול הלימוד זו בדרך רק
התורה של עולמה כי החש תלמיד כאחד. החברתית ההכרה מבחינת והן
החברה, של הכללים הערכים מן וכן שלו הקיומית-אישית החוויה מן מנותק
מקושר שהלימוד החש תלמיד זאת, לעומת מהלימוד. טבעי באופן יתרחק
להלן. נעסוק זה בכיוון טבעי. באופן אליו ישאף והחברתי האישי לעולמו

35.72 עמ' ,(3 הערה (לעיל, ברנדייס
"לימוד36 תמרי, מ' אצל גם ראו הגמרא לימוד על הדתית החברה השפעת על

על עומד הוא שם (תשס"ב), 3–2 חמד, בשדה הזרוקות", הכיפות בדור הגמרא
הדתית. בחברה האמונה בבעיית הקשור יותר אף חמור קושי

37.134 עמ' ,(14 הערה (לעיל, שוורץ
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˙È˙·˘ÁÓ-˙È�„ÓÏ‰ ‰ËÈ˘‰ :· ˜¯Ù
לנו אל הקיימות, הבעיות את לפתור המנסה חלופית שיטה להציע בבואנו
ליצור עלינו אלא הישן, את וכול מכול השוללת קיצונית לעמדה להיתפס
כך לדורנו. יותר המתאימה לגישה המסורתית הגישה בין המשלב מודל
הקיימים החסרונות על ולהתגבר השיטות של היתרונות בין לשלב נוכל

בהן.
הנושא מתוך בעיקר יוצאת בזה שנציע השיטה של המוצא נקודת
לעולמו קיומית ברלוונטיות הצורך – הקודם החלק של בסיומו בו שעסקנו
בעולמות מעורה המודרני הדתי התלמיד כי כך על עמדנו התלמיד. של
נוצר כן ועל וחווייתית, אינטלקטואלית חברתית, תרבותית, מבחינה רבים
הנקודה לדעתנו, הלמדנות. של המנותק לעולם התלמיד את לחבר רב קושי
רעיוני כבסיס זו לבעיה מענה לתת צריכה ללימוד חלופית בשיטה המרכזית

לשיטה. יסודי

„ÂÓÈÏ‰ È�ÎÂ˙ ˙¯ÈÁ·

הבסיסי לדבר נוגע השינוי, את לחולל כדי לעשות שצריך הראשון התהליך
שני של בשילוב מושגת תהיה המטרה הלימוד. תוכני בחירת – ביותר
גיסא, מחד הלימוד, נושאי צמצום – זה את זה המשלימים תהליכים
אחד שמצד הוא הדבר פירוש גיסא. מאידך הנלמדים, הנושאים והרחבת
התלמידים, של הקיומי לעולמם לחיבור יותר הקלים נושאים לבחור יש
ידי על עצמו, הלימודי העיסוק של אופיו את גם לשנות יש שני, ומצד
יהיה לא שהלימוד בכך תיעשה זו הרחבה הנלמדים. הנושאים הרחבת
הסוגיה, על הראשונים לימוד או עצמה הסוגיה לימוד ידי על רק ממוצה

מהסוגיה. העולים יותר רחבים בתכנים בעיסוק ילווה 38אלא

בישיבה38 הגמרא בהוראת ורלוונטיות "אקטואליה במאמרו לוי שמעון הרב
נושאים הוראת חשיבות על עמד [תשס"ג]) 151 (שמעתין, התיכונית"
ממסכת זאת הדגים אף הוא לתלמיד. הרלוונטיות את לחזק כדי אקטואליים
את להפוך "כיצד (במאמרו לוי של שיטתו את תקף איזנברג יהודה קמא. בבא
הללו הנושאים כי וטען [תשס"ג]) 46 חמד, בשדה לאקטואלי?" הגמרא לימוד
– להפך אלא התלמיד אצל ההלכה של הרלוונטיות תחושת את יחזקו לא
הצעתנו רלוונטיות. לשאלות ההלכה של העדכנות חוסר בשל מכך אותו ירחיקו

עיס בצד אקטואליים נושאים הוראת – הגישות שתי את במקורותמשלבת וק
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"אולם וקבע: אורבך, א"א רבות שנים לפני עמד כבר זו נקודה על
התוצאות את יביאו לא המודרניים האמצעים וכל הדידקטיקה שכלולי כל
חומר לבחירת – העיקרית לשאלה כראוי לב יושם לא אם הנכספות,

39הלימוד".

הלימוד בשנות לכלול הייתה אורבך של האופרטיבית הצעתו
ומועדים. תפילה שבת, כגון התלמיד, של לעולמו הקשור חומר הראשונות
סוגיות ללימוד לעבור אורבך הציע יותר המאוחרות הלימוד בשנות
בעיות כגון יותר, רחבים בתחומים אך רלוונטיים, לעניינים הן גם הקשורות

נזיקין. סדר מתוך הלקוחות ומשפט חוק מוסר, ושאלות וציבור חברה
שהמסכתות הוא המצב וכיום התקבלה, לא אורבך של הצעתו ככלל,
התלמיד. של עולמו אל בקישור המאופיינות אלו דווקא אינן הנלמדות
של לעולמו הקשורים ותחומים נושאים למצוא אפשר מסכת בכל אמנם
זה. בנושא המסכתות בין ברורים הבדלים יש כי ספק אין אך התלמיד,
מסדרי מסוימות סוגיות וכן מועד מסדר מסכתות זו, שאיפה לממש כדי
אחרות. וסוגיות מסכתות מאשר יותר פשוטות להיות יכולות ונזיקין נשים
אלא זה קריטריון לאור נבחרות אינן הנבחרות שהמסכתות הוא כיום המצב
בישיבות "קלאסיות". מסכתות היותם בשל רבה במידה נובעת בחירתן
האם היה ונלמדת חשובה המסכת של להיותה המרכזי הקריטריון הלמדניות
הן ביותר הנלמדות המסכתות לכן אינטלקטואלית. מבחינה מגרה היא
מהתחלה, המסכת את מתחילים היו כלל בדרך נזיקין. נשים מסדרי בעיקר
מבחינה מאתגרות סוגיות על מיוחדת התעכבות תוך הדפים, סדר לפי

אינטלקטואלית.
בנ לדוגמה תשכ"ט:כך משנת בתלמוד הלימודים תכנית 40ויה

התיכוניות: לישיבות הבחינה תכנית
בתרא בבא מסכת של הראשונים דף 50 – תשל"א

גיטין מסכת של הראשונים דף 50 – תשל"ב

שהסוגיה איזנברג טענת עם מסכימים אנו שכן עצמה, לסוגיה שמעבר
לרלוונטיות. הדרישה את למצות באפשרותה אין כשלעצמה

עמ'39 (תשי"ב), א מעינות, הדתי, הספר בבית התלמוד הוראת אורבך, א"א
.51–44

החינוך40 משרד ירושלים: לבטים, שנות חמשים – בתושבע"פ לימודים תכניות
.66 עמ' לימודים, לתכניות המרכז והתרבות,
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מציעא בבא מסכת של הראשונים דף 50 – תשל"ג
קידושין מסכת של הראשונים דף 50 – תשל"ד

ואילך ס"ב מדף קמא, בבא מסכת של דף 50 – תשל"ה

אפוא נראית המסכתות בבחירת הלמדנית השיטה של האצבעות טביעת
מתמקד בהן והעיסוק למדניות, מסכתות הנן הללו המסכתות כל ביותר.
או התלמיד של לעולמו המתאימות בסוגיות דווקא לאו המסכת, בתחילת

הלימודיות. ליכולותיו
מסוימת מגמה לראות אפשר יותר מאוחרות לימודים בתכניות אמנם,
התלמיד, של לעולמו יותר הקשורות אחרות למסכתות גם היפתחות של
תשל"ט), משנת הלימודים בתכנית למשל (כך מועד מסדר מסכתות כגון

ישיבתיות-למדניות. מסכתות הוא המוקד שעדיין נראה אך
לאור ביותר הגיונית והסוגיות המסכתות בחירת של זו שיטה
המרכזית המטרה לעיל. שהצגנו כפי הלמדניות, הישיבות של מטרותיהן
מתאימה היותה הוא מסכת של לבחירתה הקריטריון ולכן התורה, עמל היא

ואנליטי. מופשט עיסוק לפיתוח בה הגלום ולפוטנציאל זה לאתגר
לתלמיד הגמרא של הרלוונטיות בתחום שתתמקד שיטה ליצור בבואנו
המסכתות לבחירת הקריטריון את אפוא לשנות לכול ראשית עלינו המודרני,
קיומי נושא היותן לאור להיבחר צריכות הסוגיות הנלמדות. והסוגיות
לסוגיות רק הכוונה אין – להדגיש, יש התלמיד. של לחייו ומשמעותי
הלכה. רק ולא גמרא, ללמוד היא מטרתנו שכן הלכתית, מבחינה מעשיות
הרלוונטי הלימוד את עצמה בגמרא העיסוק בתוך למצוא היא מטרתנו

לתלמיד. והמשמעותי
שפותחה הלימודים תכנית את לאמץ ראוי קונקרטית לימודים כתכנית
נקראת התכנית ארצי. בן חגי ד"ר עמד שבראשם מחנכים קבוצת ידי על
בישיבה ולהלכה לתלמוד אלטרנטיבית לתכנית הצעה – חיים "תורת

ת הדתי". ובתיכון מכללתהתיכונית של בעלון בהרחבה תוארה זו כנית
בתשנ"ה. מדליו', 'מים – מענה41ליפשיץ להוות היא התכנית מטרת

התכנית זו דווקא כי קובעים אנו אין שהצגנו. הרלוונטיות לבעיית
זה, בתחום משמעותית דרך פריצת מהווה שהיא נראה אך האידיאלית,

עמדנו. שעליהם היעדים למימוש להוביל יכול בה והשימוש

הנ"ל.41 מאמרו בסוף מוצגת התכנית .21 הערה לעיל, ראו
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הדגיש המסורתי הלימוד כאמור, הלימוד. של אופיו את גם לשנות יש
היה הלימוד אופי ולכן השונות, בסוגיות האינטלקטואלי העיסוק את דווקא
בזה המוצעת הגישה זאת, לעומת שכלית. חקרנות ובעל אנליטי בעיקר
אופיו זהו שכן שכלי עיסוק יישאר הלימוד בסיס אמנם שונה. באופי דוגלת
האינטלקטואלית הפעילות עצם על רק לא דגש יושם אך הגמרא, לימוד של
זה קישור התלמיד. של הפנימי לעולמו קישורה על אלא הסוגיה, והבנת
של הפנימית משמעותה את להבין ניסיון ידי על ורק אך להיעשות יוכל
סוגיות בבסיס החבוי המחשבתי לעומק ירידה באמצעות וזאת הסוגיה,
תחומים אותם שכן מהלימוד, ממשיים פרות להניב יוכל כזה לימוד הגמרא.
התלמיד של לעולמו הרלוונטיים אלה הם הסוגיה מן העולים מחשבתיים

נפשו. את נושא הוא שאליו אלה והם המודרני
שיתאימו כדי הגמרא דברי את 'לאנוס' כוונתנו שאין להדגיש יש
הגמרא מן העולות המשמעויות את להכפיף לנסות או התלמיד, של לעולמו
את ושוב שוב הדגשנו אמנם לרלוונטית. להפכה כדי רק עינינו ראות לפי
המטרה שזוהי הכוונה אין אך בלימוד, הרלוונטיות עיקרון חשיבות
הפנימיות, שהמשמעויות היא טענתנו מחיר. בכל מושגת היא ואין העליונה
כאן אין השונות. הגמרא סוגיות של לבן לב הן והרוחניות, המחשבתיות
לחשוף רק ועלינו כזו, היא למעשה למחשבתית, הגמרא את להפוך ניסיון
וכמותית. איכותית העמקה באמצעות בה הטמונים הרוחניים הממדים את
בשקלא עוסקת רק הסוגיה רבות פעמים כי נראה הפשט ברובד אמנם,
בתוכני העמקה ידי על אך מסוימות, הלכות של בניתוח או אנליטיים וטריא
עולמות בחובם הטומנים יותר העמוקים הרבדים אל להגיע אפשר הסוגיה

משמעות. ורחבי היקף רחבי מחשבתיים-רוחניים
אחד זהו בסיסי באופן כלל. חדשה המצאה אינה זו החידושיםהצעה

מבית החקירות שיטת לאור ובייחוד הלמדנית, השיטה של המרכזיים
בעולם מאוד לרווחת שהפכה זו, שיטה מבריסק. הגר"ח של מדרשו
בהבנת להסתפק שאין בכך דוגלת האחרונות, השנים במאה הישיבות
יש אלא ממנה, היוצאים בפלפולים אפילו או הגמרא של הפשטני הרובד
כי לומר אפשר הגמרא. מן שעולה והיסודי המרכזי הרעיון את להבין
בכך הגמרא, בלימוד ממש של מהפכה יצרה הלמדנית-בריסקאית השיטה
מקום נתנה בעצם וכך וניתוחם, המרכזיים הרעיונות הבנת על דגש ששמה

סולוביצ'יק: הרב היטב זאת שתיאר כפי הגמרא, עומק לחשיפת
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בשניים היא משתמשת בתכיפה, העניין שורש אל היא ניגשת כזו... שיטה
האידיאה הוא העיקרים עיקר מתפרקות... והקושיות דברים... ושלושה
את הנכונה, למשמעותה התיבה את משעבד הוא ההפשטה. פעולת המרכזית,

לשיטה. המונח ואת לתוכן 42הצורה

להוסיף אלא הלמדנית השיטה את לשלול באה אינה בזה המוצעת השיטה
את לנו פתחו רבותינו הענק. גבי על היושב כגמד נוספת, קומה עליה
לפי נוסף. עומק ומוסיפים בדרכם ממשיכים ואנו העומק, לחקירת השער
מן העולות הבסיסיות ההבנות את ולהגדיר להבין יש ראשית שיטתנו,
הנקודה מגיעה כאן אך הלמדנית. בשיטה הלימוד לאופן בדומה הסוגיה,
הניתוח בשלב להסתפק ניתן הלמדנית הגישה לפי בשיטה: המרכזית
השלב בלימוד. הראשון השלב רק זהו לשיטתנו ואילו המושגית, וההגדרה
הלמדניות ההבנות גבי על מחשבתית-פנימית קומה בניית הוא השני
'השיטה הזו לשיטה קראנו לפיכך הסוגיה. מן העולות

הלמדנית–מחשבתית'.
והפשוט הטבעי ההמשך הנה זו שיטה כי לטעון בכוונתנו אין אמנם,
כיוון גישתנו, את ישללו זו בשיטה הדוגלים כי נראה הלמדנית. השיטה של
תכלית כאמור היא והבנתם המושגים הגדרת הלמדנית, הגישה שלפי
אפשר דרכנו לפי נוספות. מטרות להשגת אמצעי מהווה ואיננה כשלעצמה
והפנימיות העמוקות המשמעויות להבנת כבסיס הלמדנית הגישה את לאמץ

בלימוד. יותר
לפרוט המקום כאן אין עצמה. מהגמרא עולות אלה משמעויות כאמור,
נציג השונות. בסוגיות בהן לעסוק שיש השונות המשמעויות את באריכות
רוחניות שאלות לליבון לרעיונות באשר אחדות דוגמאות בקצרה בזה

השונות: הסוגיות מן העולות
האדם בעלות של באופיו לעסוק ניתן 'קניינים' סוגיית בלימוד א.
לעסוק גם ניתן העולם. על הקב"ה של בעלותו מול רכושו על בעולם
תוך והקפיטליסטית הסוציאליסטית הגישה בין השנים ארוכת במחלוקת

הללו. הגישות בין היהדות השקפת את למקם ניתן היכן יסוד שאלת

מאמרים),42 (קובץ והערכה הגות דברי מדוד", דודך "מה סולוביצ'יק, י"ד הרב
,85–70 עמ' שם, עוד ועיינו .85–84 עמ' תשמ"ב, הציונית, ההסתדרות ירושלים

מבריסק. חיים ר' של שיטתו בביאור
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של הפנימי באופיה לעסוק יש ו'גיטין' 'קידושין' סוגיות בלימוד ב.
זה לעומת התורה, בעיני הרצוי הנישואין במוסד הזוג, בני בין ההתקשרות

וכדומה. המערבי בעולם המקובל
של הפנימי באופיה לעסוק יש בתפילה העוסקות סוגיות בלימוד ג.
התפילה בין היחס בשאלת הא–ל, מול האדם עמידת בשאלת ה', עבודת

וכו'. ההלכתית לתפילה 43הנפשית

היא הזו השיטה 'בדיעבד'! של שיטה הזו השיטה אין כי בזה ונדגיש
הרבדים את חושפת היא שכן לכתחילה, והמועדפת הרצויה הלימוד שיטת
כמענה זאת הצגנו דברנו בראשית אמנם בגמרא. המצויים ביותר העמוקים
שביסודם מגורמים נובעת המצוקה לדעתנו אך שבדור, הלימוד למצוקת
מהלימוד המודרני התלמיד שחש המצוקה ומוצדקים. נכונים הם ומהותם
בו חי שהוא העולם את לחבר ואמתי כן באופן מנסה שהוא מכך נובעת
רצון אינו הוא העולמות בין אמתי חיבור ליצור הרצון התורה. ללימוד
התורה את לראות ונכונים עמוקים ממקומות הנובע רצון אלא פסול,
המעודד זה הוא חיים' ל'תורת בדור שהתעורר הצורך חיים". כ"תורת
בה החבויים העומקים את מהתורה לדלות כדי לפעול המחנכים, אותנו,

זו. עליונה מטרה 44ולהגשים

באינטרנט43 ראו המוצעת, השיטה לפי שיצרתי רבים לשיעורים מפורטות דוגמאות
http://www.pisga.org.il/blog/reuw/blog.asp?u=9265F84A.בכתובת:

הצעות44 כמה עלו האחרונות ובשנים חדשה, איננה המוצעת השיטה כי לציין יש
ברעיונות בעיסוק הבולטים בין עסקנו. שבהם בכיוונים הלימוד שיטת לשינוי
לימודי הגמרא", בהוראת ומתודה "מוטיבציה מאמרו (ראו שג"ר הרב הוא הללו
יוסף, מור וא' שרון א' (תשנ"ו); וכיוונים מגמות – ההסדר לבוגרי המשך
שג"ר, הרב לדעת ועוד. ;13–9 עמ' ,(1999) 3 דעות, שג"ר", הרב עם "ראיון
המסורתי הלימוד עם האקדמי המחקר שילוב ידי על להיעשות צריך השינוי
נושא את שילבנו לא בהצעתנו ללימוד. קיומיים היבטים החדרת ובאמצעות
להפיכת קריטי גורם בכך אין לדעתנו שכן שג"ר, הרב שמציע האקדמי הלימוד
לא משימה מהווה בתיכון הללו בשיטות שלימוד עוד מה לקיומי, הלימוד
חדשים קשיים עוד להוסיף לא עדיף לתקן שבאים ובמקום עצמה, בפני פשוטה

הצ קיימים. שכבר אלו גוטמכרעל דניאל ידי על הוצעה הזה בכיוון נוספת עה
גוטמכר ד' בתוך: גמרא", בהוראת קיומית ומשמעות ליטאית "למדנות במאמרו
עשרה חמש במלאת והוראה חינוך בענייני מאמרים אסופת – לפנים (עורך),
לפרסומים הישראלי המכון הוצאת ירושלים: חיים, מקור לישיבת שנה
התלמיד את להביא הצורך על עומד הוא גם .(116–91 עמ' תש"ס, תלמודיים,
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הדתי. בחינוך המורה לרשות העומד הזמן חוסר בעיית את הזכרנו לעיל
המרכזי הרעיון בהבנת הוא הלימוד מוקד הלמדנית-מחשבתית, השיטה לפי

והע הסוגיה איןשל זו מטרה השגת לשם הרוחנית. משמעותו על מידה
הרעיון על לעמוד ניתן שכן ומפרך, סבוך שכלי בניתוח הכרחי צורך
הסוגיה. של המורכב השכלי הניתוח ללא גם המחשבתית ומהותו הבסיסי
כדי הגמרא של בסיסית בהבנה להסתפק יהיה ניתן זמן חוסר של במצב
בו. ולעסוק הגמרא של העקרוני-מחשבתי הרעיון של ההבנה לשלב לעבור
מן הנדרש הרב העמל בעיית את לפתור גם מועילה השיטה זה, בהקשר
חיזוק המהוות תוצאות בלימוד, מספקות לתוצאות מגיע שהוא עד התלמיד
המוצעת בשיטה הלמדנית, בשיטה הנדרש העמל מן להבדיל עבורו. חיובי
שכן יותר, משמעותיים לימודיים להישגים יחסית מועט בזמן להגיע אפשר
שכלי לעמל צריכים אינם משמעותו והבהרת הנושא עיקר של ההבנה
בשיטה שהוזכרה נוספת לבעיה גם קשורה זו נקודה רבה. כה במידה
את לממש רב קושי יש כאמור, ההטרוגנית. הכיתה בעיית הלמדנית,
מחשבה, חריפי אנשים של נחלתם שהייתה הלמדנית-מסורתית, השיטה
הדתי. החינוך למערכת הטיפוסית ההטרוגנית בכיתה ברובם, אליטה אנשי
ואינטואיטיבית, יותר רגשית הלמדנית-מחשבתית השיטה של היותה בשל
הבסיסי העיקרון ההטרוגני. בחינוך קלות ביתר אותה לממש יהיה אפשר
בהתאם ממנה, העולים לרעיונות לעבור ואז הסוגיה פשט את להבין יהיה

כקומה זאת לעשות מנסה הוא אף לידיעתה. רק ולא הסוגיה משמעות להפנמת
ויצמן, יהושע הרב הולך מעט שונה בכיוון המסורתית. הלמדנות גבי על נוספת
'תורת בדבר קוק הרב של לחזונו מימוש מהווה שלדעתו לימוד שיטת שפיתח
הגמרא, של הפנימיות במשמעויותיה לגעת מנסה הכללית שיטתו ישראל'. ארץ
מעלות: הארץ, זהב (ראו הקבלי לעולם הגמרא חיבור באמצעות בעיקר וזאת
של ומקוריותה חדשנותה אף על כי נראה תשנ"ז). יעקב, מעלות הסדר ישיבת
בתורת והקשה המורכב העיסוק בשל התיכוני בחינוך ליישמה קשה שיטתו
ספרו (ראו ישראל' ארץ 'תורת של בנושא עסק שרלו יובל הרב גם הקבלה.
והתווה תשנ"ח) הגולן, ישיבת חיספין: הראי"ה, משנת לאור ישראל ארץ תורת
שרלו הרב בדברי אין גוטמכר, שציין כמו אך לשיטתנו, דומים כיוונים
רבים ומחנכים שרבנים העובדה בפועל. הגמרא להוראת קונקרטית התייחסות
ומתגבר ההולך הצורך על מעידה האחרונה, בתקופה בנושא לעסוק החלו

שהצענו. בכיוון הגמרא לימוד לבעיית בפתרון
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הסוגיה של המסר הרגשי, הסגנון לה שיתאים בכיתה למשל, הכיתה. לרמת
יושם שכלי, לסגנון המתאימה בכיתה ואילו שלה, הרגשי במישור יתמקד
גבוהה הכיתה שרמת ככל וכן המחשבתי. הפן של שכלי ניתוח על דגש
אפשר יהא כך להפך. וכן יותר גבוהה ברמה יהיה המחשבתי העיסוק יותר,
הכיתה לרמת בהתאם ואפשרויות צורות בשלל המסרים את להעביר

וצביונה.
תומכת בסביבה החוסר מן נובעת לעיל שהצגנו האחרונה הבעיה
המחשבתי, בפן יותר שתתמקד לימוד ששיטת בעינינו נראה גמרא. ללימוד
יותר מוערכת תהיה וממילא התלמידים של לעולמם יותר קשורה תהיה
הנערים עוסקים שבהן לשאלות יתקשר הלימוד החברה. ובעיני בעיניהם
קשור להיות יהפוך הלימוד בחברתם. נתקלים הם ושבהן היומיום בחיי
יחושו התלמידים שלהם. הקיומי החיים ולאורח חיים הם שבה לחברה
ילבנו הם ובו הגמרא, שיעור אל מהם הבוקעות השאלות את מביאים שהם

מוע יותר הרבה יהיה שהשיעור ברור ממילא עליהן. יענו ואף עלאותן רך
מהווייתם ותלוש מנותק נראה גמרא ששיעור הנוכחי, במצב מאשר ידם

והחברתית. הקיומית

ÌÂÎÈÒ–‰˙ÂÚÓ˘ÓÂ ‰ËÈ˘‰
כך: קוק הרב כתב קבצים' 'שמונה של ב קובץ בתחילת

את לתבוע כדי עד כבר הוכשר שהעולם מפני באה, דמשיחא דעקבתא החוצפה
עם מקושר בלתי פרט ואין הכלל, עם מקושרים הם הפרטים כל איך ההבנה,
תורה של באורה עוסק העולם היה ואם הדעת. את להניח יכול הכללי הגודל
הפרטים של הראוי הקישור הכרת כדי עד הרוחנית הנשמה שתתגדל זו, במידה

הפועל. אל יוצאה העולם ותיקון התשובה היתה הרוחניים, הכללים אבלעם
וקדושה רוממות הטעון פנימית, תורה שאור גרמה, שההתרשלות כיון
כאלה חיים סידור של התביעה באה כראוי, בעולם הופיע לא עצמית,
האור גילוי של שהגמר כזה בזמן הכלל, במובן מובנים יהיו שהפרטים

הנוראה. ההריסה באה ומזה בא, לא עדיין זו להבנה הדרך ואנווסלילת
עד הרוחני, בהכשרון כח הוספת שהיא העליונה, בהתרופה להשתמש מוכרחים
והמעשים הדיעות עניני כל של הקישור את ולשער להבין איך הדרך אשר
פי על ישרה בדרך והמוצע המובן דבר יהיה עליון, היותר הכלל עם התוריים
ובדיעה, במעשה הרוחניים, החיים כח ישוב ואז השכיחות. הנפשות הרגשת

פריה. את ליתן תחל כללית ותשובה בעולם, להופיע
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ההבנה, של זה הכשר ידי על אם כי לבוא, אפשר אי לשמה תורה לימוד עיקר
האור ואיך קודש, חיבת חביבים תורה פרטי כל איך עימה, הבאה וההרגשה
כולם. הפרטים בכל הוא מתפלש לעולם, חיים ומביא חיים המלא 45הכללי,

האחרונים. שבדורות בתורה המאיסה שורש את קוק הרב תיאר זה בקטע
תקופה במשך ובלומדיה. התורה בתופסי דווקא מצוי הבעיה מוקד לדעתו,
לא וכמובן שלה, בכללים ולא התורה בפרטי התורה לימוד התמקד ארוכה

כשלעצמו, אידאלי שאינו אף זה, מצב לכללים. הפרטים יכול46בקישור
ישראל בעם פנימית תביעה הייתה לא עוד כל ולהתקיים להמשיך היה
לצאת זו פנימית תביעה החלה האחרונים בדורות אך כזה. קישור ליצור
עמוקה פנימית, בתורה עמוק צורך חש ישראל בעם גדול ציבור הפועל. אל
התורה. פרטי של והרעיונית הכללית משמעותם את שתבהיר וכוללת
הפועל, אל לצאת החלה כבר זו פנימית שתביעה בעוד כי הייתה הבעיה
כך שלה. בכללים ולא התורה בפרטי עיסוק במהותו נשאר התורה לימוד
בשל לא בתורה, מאסו ישראל בעם גדולים חלקים שבו המצב נוצר

להפך. אלא יותר, נמוכה רמה בעלי אנשים היו שהם העובדה
ראשית של והמשכילים החלוצים לדור מתקשרים קוק הרב דברי אמנם
אותותיו את לתת ממשיך אז, שהחל שהתהליך נראה אך הקודמת, המאה
בדורנו. הגמרא בלימוד הקושי של בדמותו וזאת בימינו, הדתי בציבור גם
ולא ומקיפה, עמוקה כללית, חיים תורת רוצה הוא כי חש הדתי הנוער גם
להאזין החובה מוטלת המחנכים, עלינו, התורה. בפרטי לימודי עיסוק רק
לדעתנו, לה. ולהיענות וטהורים אמתיים ממקורות שנובעת לתביעתו,
ללבנו, עוד שיש מענה זו, לקריאה ראשוני מענה מהווה שהצענו השיטה
שאליו הכללי האור את התורה בלימוד לראות שנזכה עד ולשכללו, לפתחו

קוק. הרב השתוקק

ג.45 ב– פסקאות ב, קובץ שם,
התורה46 לימוד "עיקר את מגדיר שבו הקטע, של מסופו לראות שאפשר כמו

לכללים. הפרטים כחיבור לשמה"


