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הכר� . 'הגות' של Ëכר� אנו מתכבדי� בזה להגיש בפני קהל קוראינו את 

חלק מה� פרי , מכיל עשרה מאמרי� בתחומי העניי� של ביטאוננו
להל� נסקור .  בפע� הראשונהמפרסמי� אצלנומחקריה� של מחברי� ה

: מסודרי� בארבע קבוצות, בקצרה את המאמרי� לפי סדר הופעת�
;  מוקדה הוא תורני מובהק– ובה שלושה מאמרי� –ונה הקבוצה הראש

, הקבוצה השנייה עניינה בגישות החינו� של רבני� ושל אישי� מפורסמי�
הקבוצה השלישית כוללת שני מאמרי� ; וג� בה נכללי� שלושה מאמרי�

הקבוצה הרביעית כוללת ; דתי במדינת ישראל�העוסקי� בחינו� הממלכתי
  . התיאולוגיה והשני בתחו� התרבותהאחד בתחו�, שני מאמרי�

במאמר הפותח מצביע שלמה טולידאנו על עובדה בעלת חשיבות 
שלמרות תופעת המחלוקת שהייתה אופיינית , מוסרית רבה�חינוכית

התקיימה לצדה ג� מגמה הפוכה של , לתלמידי החכמי� בכל הדורות
. יחוד�ביטול המחלוקת ומאמ� למיתונה על ידי שילוב הדעות החלוקות וא

 ששאפו –יהודה ' יוסי ור'  כגו� ר–אפילו בתקופת התנאי� היו כאלה 
למק� את עצמ� באמצע בי� הדעות החולקות ולעשות פשרה ביניה� על ידי 

יש בי� . אימו� דעה אחת במקרה אחד ואימו� הדעה השנייה במקרה אחר
האמוראי� אפילו כאלה שאיחדו את שתי הדעות החולקות על ידי יישומ� 

תופעת האיחוד המשיכה בימי . אחד מה� הוא רב פפא. זמנית�וב
שולח� "והגיעה לשיאה בספר , �"הראשוני� ע� בעלי התוספות והרמב

תהליכי האיחוד לא נפסקו ע� הופעת .  יוס� קארובישל מר� ר" ערו�
כגו� המחלוקת בי� רבנו , ומחלוקות מפורסמות בהלכה, "שולח� ערו�"ה

נתפסו על ידי כמה חכמי� , "בי� השמשות"ת ת� והגאוני� לגבי הגדר
בשולי המאמר מסב המחבר . מהאחרוני� כניסוחי� שוני� של אותה הדעה

את תשומת לבנו לעובדה כי יש נטייה לפסוק הלכה כדעת החכ� החותר 
  .ויש בכ� משו� לקח מוסרי, לאחות את הסתירות וליישב את המחלוקת

ובו מחזיר אותנו , יי�המאמר השני הוא מאמרו של אליקי� קרומב
ב "חינוכית שנחקרה ביסודיות בשנת תשל�המחבר מחדש לסוגיה הגותית

בכתבי ראשוני� ". תורה לשמה"ר נחו� לא� "בספרו של הרב ד) 1972(
�את ההתרחשות החווייתית" תורה לשמה"ואחרוני� מציי� המושג 

יק המאמר שלפנינו מבקש לדי. הפנימית המלווה את לומד התורה האידאלי
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עניינה במטרה " לשמה"לא� הניח שסוגיית ה. בטיבה של התרחשות זו
כותב המאמר סבור . המודעת של הלומד שלמענה הוא עוסק בתורה

. שלאמתו של דבר מניעיו הנפשיי� והקיומיי� של הלומד ה� במרכז הנושא
כדי לאשש טיעו� זה שב הכותב ומנתח מקורות ראשוניי� שכבר טופלו 

סוס נוס� לגישה זו מובא מהפסיכולוגיה המודרנית בי. במחקר הקוד�
המחבר מציי� את . המייחסת תפקיד חשוב לרגשות בתהליכי� קוגניטיביי�

  .חשיבותו של מחקר זה בהקשר של לימוד תורה בעול� המודרני
במאמר השלישי מציע רפאל וקני� שיעור למופת על הסיפור של 

) א"א ה"כ� ירושלמי קידושי� פו, א"ע, תענית כא, בבלי(אילפא ורבי יוחנ� 
הציר המרכזי שעליו סובב סיפור זה הוא סוגיית , לפי פרשנותו, כאשר

"� תורה וסחורה –כיצד מתקיימי� יחדיו שני ענייני� אלו ": תורה ודר� אר
הדג� המוצע על .  שה� צורכי קיומו של אד� ושבלעדיה� אי� לו חיי�–

כנגדו מבקש אילפא .  תורהידי רבי יוחנ� הוא שהסחורה היא צרתה של
שילוב המתבטא ג� במדרש שמו , להציג דג� של שילוב בי� תורה וסחורה

תורה ". ספינה "–ופירושו האחר " למידה "–שפירושו האחד , "אילפא"
ובכל השני� שעסק בסחורה לא מנע עצמו מתורה , וסחורה נתקיימו בידו

  .והתגדל בזה ובזה
עוסקת בשיטות החינו� של  הראשו� בקבוצה ה–במאמר הרביעי 

 מנסה המחבר אלדד וייל להשיב על שאלת החינו� –רבני� מפורסמי� 
מודרני מתו� עיו� בגישתו של אחד מענקי החסידות �והאמת בעיד� הפוסט

 1823נולד בקורלנד שבפולי� בשנת (צדוק הכה� רבינובי� מלובלי� ' ר
כרבי� . ה במיוחדשהתפרס� כהוגה תורני פור, )1900ונפטר בלובלי� בשנת 

וטובי� לפניו הוא התמודד ע� השאלה הנוקבת העולה מדמותו המקראית 
התייחסותו המורכבת והמיוחדת לדמותו ". איש האמת"של יעקב אבינו כ

צדוק ומציעה השקפה ' של יעקב אבינו נפרסה לאור� כתביו הרבי� של ר
 הכה� צדוק' מתורותיו של ר. ייחודית לאחיזה באמת בעול� חסר ודאות

  .מודרני�גוזר כותב המאמר מסקנות לשאלת החינו� בעיד� הפוסט
עוסק בהיבטי� חינוכיי� , מאמרו של ירו� זילברשטיי�, המאמר הבא

והידוע , "ז"הגרי"המכונה בהמש� (יק 'יצחק זאב סולובייצ' במשנתו של ר
י� בשנת 'הוא נולד בוולוז"). ולוולה הרב מבריסק' ר"לרבי� בימינו ג� כ

ונחשב כאחד מראשיה של היהדות , 1959 ונפטר בירושלי� בשנת 1886
נושא החינו� תפס מקו� מרכזי בעיסוקיו . החרדית בדור האחרו�
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ג� באר� , 1941משנת , ובהמש�, החל ברבנותו בעיר בריסק, הציבוריי�
יצרה תחושות מעורבות בקרב ) 1948בשנת (הקמת מדינת ישראל . ישראל

עשה מאמצי� רבי� לגבש השקפת עול� חרדית ז "והגרי, הציבור החרדי
בתיאו� (ז "הגרי. מוצקה לנוכח השינויי� הרבי� שהתרחשו בעול� הרחב

ניסה להתוות את האתוס המכונ� של החברה ) ע� גדולי תורה אחרי�
, דקדוק בקיו� מצוות והתמקדות בתורה ובאלה הלומדי� אותה: החרדית

ז סינתזה מרתקת " בכ� יצר הגרי.דתי�וזאת אל מול האתוס הציוני והציוני
א� בפועל , בי� מערכת הרואה את עצמה כהעתק של מערכת החינו� בעבר

במהל� התמודדות . מתגבשת מחדש על ידי התמודדות עקבית ע� המודרנה
בעבר הייתה . והדרכי� להבינו" מסורת"זו השתנו ג� משמעות המושג 

, סוד� בעברהמשמעות הפשוטה של מושג זה שימור של המנהגי� שי
, ואילו כיו� מקורה של המסורת הוא במציאות הקיימת אצל חוג החרדי�

  .העבר בשאלה הא� באמת כ� היהוזאת ללא רצו� וללא צור� להסתמ� על 
המאמר השישי ַ�קוב� הוא מאמרו של ישראל רוזנסו� העוסק 

דתיות ובהגות החינוכית של הרב אברה� משה �במחשבות הציוניות
, )בוטרמינ�( רב קהילה בעיר שדה קטנה בליטא –) 1941–1882(ויטקינד 

דתי � שלא זכה לפרסו� רב בעול� הדתי בכלל ובציוני,חני� ישיבות ליטא
היו מוכרי� " תועפות רא�"ארבעת ספריו הנושאי� את הכותרת . בפרט
והגותו , א� בגלל השואה תרומתו לחיי הרוח לא זכתה להכרה, למדיי

מעיו� יסודי בקורותיו ובכתביו מתברר כי הרב . ור�ומשנתו לא נחקרו די הצ
ויטקינד היה דרש� מוכשר ומצליח אשר השכיל להתייחס לבעיות השעה 

הוא הטיב לזהות את הבעיות המרכזיות של ע� . בצורה מקורית ומשכנעת
את הצור� בשינוי מהותי ואת אתגרי המאבק בתנועות , ישראל בגולה

הוא היה . כו את בני הנוער היהודי בזמנוהסוציאליסטיות ובקומוניז� שמש
ער לחשיבות החינו� היהודי המסורתי ופעל לקדמו תו� מבט על אתגרי 

מבחינות אלה יש לראות בו מחנ� דגול שניצל את מעמדו כדרש� . התקופה
להשתת� עמו בקשיי� שהעמיד הקיו� , כדי לפנות לקהל מתלבט וא� נבו�

". מלחמות העול�"בייחוד בתקופה שבי� שתי , תהיהודי באירופה המזרחי
וכתביו , הדרשות שהצטרפו לקבצי� שכתב מציגות השקפת עול� מלאה

הירצחו קטע את . מציעי� תפיסה היסטוריוסופית ומשנה חינוכית מקורית
  .מפעלו ההגותי והחינוכי
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" הממלכתיות לעומת הדתיות"שני המאמרי� הבאי� עוסקי� בבעיית 
 � של הקהילות המקומיות השונות השולחות את בניההקשורה במגוו�

דתי � ללמוד בבתי הספר השייכי� למערכת החינו� הממלכתי�ובנותיה
  .במדינת ישראל} ד"החמ(

במאמר הראשו� מבי� השניי� מעיר יעקב הדני על התמורות שחלו 
במערכת זו ברחבי האר� כמצביעות על מגמה של התארגנות קהילות 

. ו� בהתא� לאופי הערכי הייחודי של המוסד החינוכימסביב למוסדות חינ
מבקשות לעתי� קרובות , במיוחד ביישוב העירוני, התארגנויות אלה

להיבדל מאוכלוסיות דתיות אחרות באזור ופועלות בניגוד למדיניות 
הוא טוע� שעל פי התפיסה הייחודית של . החברתית של האינטגרציה

ראשית צמיחת "ת ישראל ד הרואה בתחייה הלאומית במדינ"החמ
כלליותו . ממלכתיותו של החינו� הדתי היא רכיב יסודי בזהותו, "גאולתנו

ד של החינו� הדתי נדרשת מתפיסת ח י והיא ג� , מחד גיסא, כער� מכונ� ה
. מאיד� גיסא, המוציאה מ� הכוח אל הפועל את תפיסתו הממלכתית
לא ג� במימוש הממלכתיות נבחנת אפוא לא רק במטרות החינו� ודרכיו א

.  לקיי� דג� ראוי לחינוכ� היהודי של ילדי ישראל במולדת�השאיפה
ל השקפת העול� המציבה במרכז את היחד ל כ י� ה ל א ר ש עלולה  י

להחפרש כססמה ריקה א� אינה מתורגמת הלכה למעשה בזיקה של 
  .ד לקהילותיה�"מוסדות החמ

ד " טוענת שרו� כה� שהאתגר הניצב בפני החמעוקבבמאמר ה
 במת� סדר –" דתי"ל" ממלכתי"קופתנו הוא פתרו� הפרדוקס שבי� הבת

הנחת היסוד . העדיפויות הנכו� והמשקל היחסי לכל אחד מהערכי� הללו
שלה היא שכדי לשמור על ערכי� דתיי� ולחזק� אי� צור� בהכרח בהקמת 
מערכות חינו� עצמאיות אלא בשיפור הדר� ובהכנסת שינויי� וחידושי� 

הפתרונות שהוצעו בעבר כוח� . � בכלל ולבתי הספר בפרטלמערכת החינו
א� כדי לקיימ� דרושות היערכות מיוחדת התלויה ביזמות מקומיות , יפה

,  תקציב–היא מעירה על קשיי� רבי� . הנתונות לחסדי המנהלי� והמורי�
המחברת מציעה . ב"חוסר כוח אד� וכיו, חוסר גמישות במערכת השעות

, רציפה, תכנו� פעילות מובנית: כפתרו� מרכזי לאתגרדרכי עבודה מוגדרות 
לש� כ� . שיהיה נית� לעקוב אחר פרותיה ולמסדה, מערכתית�דינמית וכלל

 –מינוי קבוצת אנשי� בכל בית ספר ) א: (דרושי� שני דברי� מרכזיי�
 שיקימו –אפשר שרוב� יהיו מתו� בית הספר ובראש� מנהל בית הספר 
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היה אחראית לנושא שיוש� בראש סדר ועדה שתתכנס מעת לעת ות
הכרה של אג� החינו� הדתי במשרד ) ב(; העדיפויות של בית הספר הדתי

החינו� בצור� בהנהגה כוללת שתשי� בראש סדר העדיפויות את נושא 
הנהגה זו תעביר מידע לכל המערכות . חיזוק האמונה והנחלת ערכי הדת

דשי� וג� תתקצב פעילויות שלה ותקבל מה� ומגורמי� חיצוניי� רעיונות ח
  . מסוג זה בבתי הספר

וקשור , המאמר התשיעי שבקוב� הוא בעל אופי תיאולוגי או פילוסופי
הגותו ל �20בשלוש תגובות שונות של הוגי� יהודי� ידועי� של המאה ה

מרה  לִא–) 1844�1900(של הפילוסו� הגרמני המפורס� פרידרי� ניטשה 
 הפ� להיות ותלוה�טענה שמושג האל, רכלומ, "לוהי��מות הא"המכונה 

ח� �המחבר אלכסנדר אב�. מרוק� מחיוניות ומשמעות בעול� המודרני
שעמדה אידאולוגית זאת של ניטשה אינה משקפת את , בצדק רב, קובע

 בלבד אלא ג� את איבוד אמונתו של ל�אהאיבוד של האד� באמונה ב
 האמוני והקיומי במשבר" נרצחו"לוהי� וה� האד� �ה� הא. האד� בעצמו

ח� מבקש להציג �אב�. �19המשות� של האד� המודרני מאז המאה ה
אברה� , )1878�1965(בובר ) מרדכי(ולהשוות את תשובותיה� של מרטי� 

. למשבר זה) 1906�1995(ועמנואל לוינס ) 1907�1972(יהושע השל 
שלושת ההוגי� האלה התאמצו להחיל ולממש את השקפותיה� הדתיות 

 השל טע� שצעידתו לצד מרטי� לותר קינג הייתה כרוכה אצלו .בחייה�
הוא האמי� שחובתו ". רגליו עסקו בתפילה"כאילו , בחוויה דתית עמוקה

. של האד� לממש את הצדק בעול� הָנה בעלת משמעות דתית במובהק
ואי� ספק , לוהית מתרחשת בתו� ההתגלות האנושית�ההתגלות הא, לדעתו

ראה השל את עצמו כשות� למאבקיה� של נביאי שבשעה שצעד לצד קינג 
ג� בובר האמי� במקורו האנושי . ישראל של המקרא למע� הצדק החברתי

לשחק " אתה הנצחי" הכבוי ושבכוחו של האד� לאפשר לל�האשל אור 
ג� לוינס ש� את הדגש על החובה שבי� האד� . תפקיד מרכזי מחדש

שלושת ההוגי� האלה ". לתהזו"חובה הנובעת ממודעותו לנוכחות , לחברו
והבסיס להתמסרות זאת מונח בקיומו של , התמסרו למאבק למע� הצדק

  .חוש אחריות מפותח ובטיפוחו
ובו מציג , המאמר העשירי והאחרו� בקוב� זה הוא של זאב גולדברג

אבי התיאטרו� "המכונה , המחבר את דעותיו של אברה� גולדפאד�
גולדפאד� ראה בתנועת ההשכלה . בשאלות של החינו� היהודי, "ביידיש



   ו

בסיוע , במייסדה משה מנדלסו� ובניסיו� שלטונות רוסיה, היהודית
 את הגורמי� המרכזיי� שהביאו –לכפות השכלה בכוח , משכילי� יהודי�

גרמה תנועת , לדעתו. להידרדרות המוסרית ולפירוד בחברה היהודית
, לדתו, ר לעברוההשכלה לנתק בי� אבות לבני� ויצרה דור צעיר המתנכ

כדי למנוע התבוללות מוחלטת הציע . ללאומיותו ולשפה העברית
יש להקי� , לחזונו. גולדפאד� תכנית חירו� חינוכית לשיקו� ילדי ישראל

מרכזי� חינוכיי� שיקנו , הרחק מהערי� הסואנות, בסביבה הכפרית
. יהודי וג� השכלה כללית�דתי�לחניכיה� בראש ובראשונה חינו� מוסרי

ילוו את התלמידי� רוב שעות היממה , מחנכי� יגורו במוסדות החינו�ה
תוצרי החינו� . וידריכו אות� בתפילה ובקיו� המסורות והמנהגי� היהודיי�
  .היהודי הזה יהיו אנשי� מוסריי� ואזרחי� מועילי� במדינה

כל אחד , אנו מקווי� שקוראינו ימצאו עניי� בהיצע המגוו� שבכר� זה
  .י טעמולפי דעתו ולפ

, לכותבי המאמרי�: תודתנו נתונה לכל אלה שתרמו להופעת הכר�
לחברי , המומחי� ששפטו את המאמרי� והציעו תיקוני��לקוראי�
וכ� למוציא לאור מר יוחנ� , פ"ר לובה חרל"לעורכת הלשו� ד, המערכת

 –למרכזת המערכת החרוצה והאחראית , כתמיד, ובעיקר, לוטפי ולצוותו
  .ורד שלו�
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