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פרק 1 - להיות מחנך 
נורית עילם 

פתיח
מצופה מהמורים, ובמיוחד מהמחנכים, לפעול בכיתותיהם גם בתחום החינוך 
הרגשי ובתחום החינוך החברתי. המחנכים מופקדים על התלמידים וצורכיהם, 
על הכיתה כקבוצה חברתית ועל הכנת הפרטים בקבוצה לחיים בקהילה. לכן 

גם נדרשים מהם משאבי זמן ונפש רבים מאלה הנדרשים מהמורה מקצועי. 

רקע
ההתייחסות לצרכים הרגשיים ולצרכים החברתיים של הלומדים וההתמקדות 
מן התחום המשימתי- הנובעת  לזיקה  בנוסף  בין המורים ללומדים,  בזיקות 
הישגי, מבדילות בין החינוך בעבר לבין החינוך המודרני. החינוך המודרני 
בא לידי ביטוי בעיקר בהגות החינוכית ובחלק מהמתרחש בפועל במסגרות 
התפיסות  במסגרת  שהתחנכו  ותלמידים  מורים  עבור  השונות.  החינוכיות 
החדשות בחינוך  והקשרים הבלתי פורמליים בין מורים לתלמידים - ציפיות 
רגשיות וחברתיות מהמורים והכרה בצרכים הרגשיים של המורה בעבודתו  הן 
“המובן מאליו“. אולם יש צורך בעדים שיזכירו, כי היחסים השוררים כיום בין 
מורים לתלמידים ומקומו של המורה בעיני עצמו ובעיני תלמידיו הם חדשים 
“העולם של  האוטוביוגרפי  צוויג, שבספרו  סטפן  הוא  כזה  אחד  עד  יחסית. 
אתמול“ )צוויג, 1941( מעיד על קנאתו, כאשר הוא רואה את היחס לתלמידים 
הצעירים ממנו בעשרות שנים. הוא מיטיב להבחין, שיחסים “אופקיים“ המירו 
את היחסים האנכיים-ההיררכיים, שאפיינו את תקופת לימודיו בבית הספר. 
את “חוסר הגישה האנושית“ כלפי הלומדים הוא מזהה כדבר המעיק ביותר 

מבחינתו כלומד:
דווקא חוסר זה של גישה אנושית, ההסתייגות הריקנית וטיב הקסרקטין 
של סביבתנו הם שהרגיזו אותנו שלא מדעת. מוטל היה עלינו ללמוד 
את שיעורינו והיינו נבחנים במה שלמדנו. במשך שמונה שנים לא שאל 
אותנו שום מורה אפילו פעם אחת, מה אנו רוצים ללמוד באופן אישי, 
וזירוז מעודד זה, שכל נפש צעירה מתגעגעת אליו בחשאי, היה חסר 

לגמרי )צוויג, 1941(. 
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חינוך כיתה

“המורה של פעם“ לא ציפה מעצמו ואיש לא ציפה ממנו למלא את הצרכים 
ה“חומר“.  הוראת  על  מופקד  היה  הוא  תלמידיו.  של  והחברתיים  הרגשיים 
שמחוץ  ובוודאי  לעניינו,  מחוץ  היו  התלמיד  של  החברתי  ומצבו  רגשותיו 

לאחריותו.
תלמידיו  עם  אישי  קשר  לו  שיהיה  מהמחנך,  מצפים  החינוך  במערכת 
ועם הוריהם. הוא אמור להכיר אותם, לדאוג לשלומו הרגשי של כל תלמיד 
ולטפח יחסים תקינים עם חברי הכיתה. הדרישה “להיות מחנך“ דומה במידה 
להיות  כלומר,  הורה“,  “להיות  במשפחה  המבוגר  האדם  מן  לציפייה  רבה 
האדם הבוגר שנוכחותו מאפשרת לאדם הצעיר לגדול ולהתפתח כאדם שלם, 
ולא “רק“ כתלמיד. כאשר נתבקשו סטודנטים להוראה או מורים בראשית 
דרכם להשלים את המשפט “בשבילי מחנך הוא…“, התייחסו רובם המכריע 
דומה  תמונה  תקשורתיות.  יכולות  ושל  אישיות  של  במונחים  המחנך  אל 
את  להשלים  תלמידיהם  את  ביקשו  להוראה  הסטודנטים  כאשר  התקבלה, 
המשפט הזה. התלמידים לא התייחסו לתפקידיו של המחנך, אלא לציפיות 
ממנו כאדם - במישור הזיקה הבינאישית בינם לבינו: “מחנך הוא מי שאכפת 
לו ממני“, “מחנך הוא מי שלא כועס סתם“, “מחנך הוא אחד שאני יכול 

לפנות אליו“, “מחנך הוא קודם כל בן אדם“. 
למחנך  התייחסו  הספר  בבית  התלמידים  וגם  להוראה  הסטודנטים  גם 
במונחים של מי הוא ומה הוא מהווה, עבור האנשים שעמם יש לו קשר; הם 
לא התייחסו אליו במונחים של מה הוא עושה מתוקף תפקידו. הם ציינו מה 
הפירוש של להיות מחנך, ולא מה הן משימותיו. הם ידעו שיש למחנך תפקידים 
רבים ומוטלת עליו אחריות רחבה וכבדה, אך כאשר תיארו מה הן ציפיותיהם 

ממנו ומה הן שאיפותיהם לגביו, רובם ציינו מה עליו להיות בשבילם.
בדברי הסטודנטים להוראה והתלמידים בבית הספר מהדהדת תפיסתו של 
זיקות  בין  מבחין  בובר  סובייקטים.  שני  בין  היא  החינוכית  שהזיקה  בובר, 
שונות של דו-שיח, והזיקה שבין המחנך לחניך היא זו של הקפה. יש הקפה 
מופשטת - התייחסות לאדם כאל “דמות מופשטת“ חסרת ממשות ונוכחות 
מסוימות, ויש הקפה ממשית - התייחסות לבן השיח, לזולת כישות מסוימת, 
חד פעמית, נוכחת בהווייתה השלמה. זו הזיקה הראויה שתתקיים בין מחנך 
)וגם הורה ואדם בוגר( לבין התלמיד. המחנך מקיף את נוכחות הניצב מולו 
כממשות חיה. הוא “נודע את הצד שכנגד“. ועוד: “אדם שנועד להשפיע על 
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זו   עשייתו  את  ולהרגיש  ולחזור  להרגיש  חייב  להשפעה,  הפתוחים  יצורים 
מן הצד שכנגד“ )בובר, 1963(. ההקפה היא מהכיוון של המחנך אל החניך. 
“המחנך עומד בשני קצותיה של הסיטואציה המשותפת, ואילו החניך עומד 

בקצה האחד בלבד“ )בובר, 1963(. 

קרבה רבה להשקפתו של בובר, הרואה את המחנך כשרוי ביחסים של  “זיקה 
של  בגישתו  למצוא  אפשר  אותו,  ש“מקיף“  וכמי  חניכו  עם  דו-שיחית“ 
ובכלל  האדם,  של  חייו  בסביבת  רואה  ויניקוט   .)1996( ויניקוט  הפסיכולוג 
שיתקיים  הראוי  פוטנציאלי“  “מרחב  לאותו  המשך  הספר,  בית  בסביבת  זה 
ויניקוט  אימהית במהותה, קרא  היא  כזו, אם  לסביבה  ילדה.  לבין  האם  בין 
המחזיקה/ האיכות  את  והמרחיבה  הממשיכה  סביבה  “רק  מאפשרת.  סביבה 
מחזקת של האם, מבטיחה את הקשר השומר על קיומו של היחיד כחיים של 
ערך ומשמעות“ )שם(. על המחנך - יותר מכל מורה אחר - מוטלת האחריות 
להיות עבור חניכיו “האדם המקיף“, אשר מתוך נדיבות מאפשר לאדם הצעיר 
להתפתח בתוך “סביבה מאפשרת“. זאת משום שהמחנך הוא הדמות היציבה 

הרציפה, הנוכחת בסביבת ההתנסות של התלמיד.
דיברו על מה מחנך  ביטאו התלמידים ממחנכיהם, כאשר  זו  ברוח  ציפיות 
צריך להיות עבורם. המקום הזה הוא מקום של אחריות עמוקה. הוא גם מקום 
ש“מוליד“ מלכודות רגשיות שמחנכים )והורים( מועדים ליפול בהן. עם זאת, 
האהבה של המחנך אל חניכו - יכולתו לתת, דאגתו לצמיחתו, הנכונות שלו 
להיענות לצרכיו, הכבוד אליו כפי שהוא, ההכרה בנבדלותו ובייחודו - אהבה זו 

היא המתת הנדיבה של האדם הבוגר לאדם הצעיר. 
נהנה  זו על רכיביה השונים עלולה להפוך לצורך “להיות  אולם, אהבה 
מן הבריות“. כאשר צורך זה מתערב במעשה החינוכי, כאשר האהבה שולטת 
במעשיו של המחנך היא עלולה להצמית את היסוד הנדיב שבעמידתו נוכח 
החניך. היא עלולה להפוך את החניך למי שקיים בשביל המחנך, למי שמגיב 
אליו ואל צרכיו. המחנך עלול לבקש “לעשות לביתו“, לצרכיו הרגשיים שלו 
- גמול, אהבה, השפעה, שליטה. “המלכודות“ השכיחות אצל מחנכים, דווקא 
כיום כשהם מעניקים את אהבתם לחניכיהם, הן: הצורך להיות נאהב על ידי 
החניך והצורך בגמול; הצורך לעצב את החניך “בצלמו ובדמותו“; השימוש 
בחניך כראי לעצמו; הבחירה בחניך כאובייקט לאהבתו. ו“המלכודת“ החזקה 

מכולן - אי המודעות שלו למעשיו ולמניעיו.
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הפרק “להיות מחנך“ בהכשרת מורים איננו יכול להילמד כנושא,  שקוצבים 
עמידה  דרך  לנקוט  פירושו  מחנך“  “להיות  שיעורים.  של  מסוים  מספר  לו 
בעולם. דרך זו תתבטא בכך שהמורה בקורס “יהיה שם ויתקיים באמת“, כמו 
שאומר בובר, עבור האנשים הצעירים - סטודנטים במכללה, תלמידים בבית 
הספר, ילדים בבית. רצוי שמורים בקורסים השונים בהכשרת המורים יהיו 
שם “באמת“ בשביל הסטודנטים ויקיימו אתם זיקה דו-שיחית, שיש בה הקפה 
“סביבה מאפשרת“,  ישמשו עבור תלמידיהם  רצוי שהם  חד-צדדית שלהם. 
כלשונו של ויניקוט )1996(; אותה סביבה שבה הם יכולים לחוות את עצמם 
כבני אדם. הוראה אחרת של הנושא לא תצלח. לראות אותו, לכבד אותו, 
להקיף אותו - אלה אינם תכנים להוראה. הם מתקיימים בהתרחשותם בזיקה 

דו-שיחית בין אנשים נוכחים בסיטואציה ממשית ולא בדיבור אודותיהם.

עם זאת, אפשר ורצוי לתת את הדעת על שני עניינים: 
מלכודות רגשיות רווחות - האינטראקציות השכיחות שבהן משתלטת על  א. 

המחנך “האש הזרה“ שמאכלת אותו ואת עבודתו. 
אדם  לכל  חיוניות  שהן  יכולות   - ו“לשמוע“  “לראות“  היכולות  ב. 

באינטראקציה עם זולתו, ועל אחת כמה וכמה למחנך.

א. מלכודות רגשיות רווחות

קיימים שני מצבים מרכזיים שבהם רווחות מלכודות רגשיות:
מצבים שבהם האדם הבוגר )מחנך, מורה, הורה( חרד לכבודו שלו, עושה   .1
לו  “מחזיר  צורכי החניך,  לבין  בין צרכיו  שימוש רגשי בחניכיו, מערב 
מאוד  שכיחים  כאלה  ואירועים  מצבים  ברבים.  פניו  מלבין  או  כגמולו“ 
ולניכור  לכעס  מקור  והם  לתלמידים,  המורים  בין  היחסים  במערכות 

)קובובי, 1990(. 
רכושנות,  שתלטנות,  לו:   ומחוצה  הספר  בבית  חווים  שהכול  מצבים   .2

מניפולציה רגשית, עיוורון לזולת, נקמנות, לעג לחולשה וכדומה.

לפנות  נוכל  שלהם,  ולאוניברסליות  הללו  למצבים  שנתוודע  לאחר  רק 
כלפי  המחנך  של  יותר  המתוקן/הנכון  העמידה  לאופן  כלומר,  “לתיקון“, 
לנו  שגורם  בנו  הקיים  הדבר  את  “הבֹורות“,  את  שנכיר  לאחר  רק  חניכיו. 
למעוד, רק לאחר שהנוכחות הבוגרת מולנו תקיף אותנו ואת כוחותינו, נוכל 
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אולי להבחין בפעם הבאה בבור לפני המעידה, ואולי אף לא ניפול לתוכו. 
רק לאחר שנכיר שאנו מתקשים להקיף את תלמידנו “כהלכה“, נוכל לפעול 
טוב יותר עבורם. הדבר מצריך, כמובן, למידה בלתי פוסקת. יחס של אהבה 
לתלמידינו גם מאפשר אותה. באהבתנו אותם נתינתנו להם היא גם קבלה, 

קבלת הזדמנות ללמוד מהם.
להלן כמה רעיונות לעבודה על “מצבים מועדים“ של מורים ובעיקר של 

מחנכים:

השתלטות הצרכים הרגשיים של המורה על עבודתו   .1
המחשה מרשימה ונוקבת של הארוס המשתלט על המחנך מצויה בסרט “ללכת 
שבי אחריו“. הסרט מתאר מורה כריזמטי ההופך להיות מושא להערצה של 
קבוצת נערים בפנימייה אנגלית. אחד הנערים שנשבה בקסמי המורה ובוחר 
הקונפליקט  מולידו.  אביו  לבין  בינו  נקרע  ונערץ,  מופתי  “אב“  כדמות  בו 
מביא לשברון לב ולסופו הטרגי של הנער. המורה בסרט חושף בפני תלמידיו 
את עולם הרוח והתרבות באופן מושך לב וסוחף. אך הוא אינו מפריד בין 
עולם זה לבינו. עבור חלק מתלמידיו הוא עולם הרוח, הוא העוצמה. אין בו 
שהוא  “הנזירות  בובר  של  בלשונו  או  המחנך,  מן  הנדרש  הוויתור  הענווה, 
חייב בה“. רבים מהתלמידים הצופים בסרט מגיבים בדומה לחלק מתלמידיו 
של המורה בסרט: הולכים שבי אחריו, מתרשמים מהכריזמה שלו, ואף היו 

רוצים להיות כמוהו.
הרגשות שהמורה בסרט מעורר בתלמידיו ובתלמידים הצופים בסרט עשויים 
באינטראקציה  המורים  של  הרגשיים  הצרכים  לבירור  מוצא  נקודת  להיות 
עשויה  אותם  לספק  ולהשתוקקות  אלה  לצרכים  ההתוודעות  תלמידים.  עם 
להיות ראשית היכולת של המחנך לוותר עליהם או לוותר על מילוים על 

ידי תלמידיו.

הצורך של המורה באהבת תלמידיו ובגמול רגשי  .2
כל  כמו   - והמחנך  הבסיסים שלנו,  הצרכים  הוא אחד  נאהב  להיות  הצורך 
אדם - מביא אותו למערכת יחסיו עם תלמידיו. הוא מעניק להם יותר מכל 
האחרים ברגשות, בתשומת לב, ביחס אישי - הוא המושקע רגשית יותר מכל 

מורה אחר. לכן הוא גם מצפה לגמול רגשי ולאהבה.
דוגמה לבקשת הדדיות ביחסים בין מורה לתלמיד ואף לשימוש באהבת 
המורה את תלמידיו כאמצעי שליטה בהם וברגשותיהם אפשר להביא מהספר 
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על חייו של המשורר הרוסי פושקין )ראו נספח 1 לפרק(. המנהל החם והמסור של 
הליצאום שבו למד פושקין, תובע את אהבתו של פושקין “הסרבן“. הוא מבלבל 

בין הצורך להיות נאהב לבין הקושי לאהוב את האחר ולכבד את רגשותיו. 
התגובה של תלמידים הקוראים את הקטע היא בדרך כלל כעס וביקורת על 
המנהל התובע במפגיע את אהבת התלמידים: “מדוע אינך אוהב אותי?“ הוא 
שואל את תלמידו. האופן שבו הוא חושף את רגשותיו בבקשת האהבה הישירה 
הזו, והנזקקות הנואשת העולה ממנה - מעוררים בתלמיד הקורא כעס. אולם 
בירור ובדיקה מעמיקים עשויים לגלות, כי ההזדקקות של המורים להרגיש 
בדרך  אמנם  שונות.  בעוצמות  לכולם  משותפת  תלמידיהם  ידי  על  נאהבים 
כלל בקשת האהבה עקיפה יותר, סמויה יותר, חבויה יותר מעינינו, אך דווקא 
משום כך היא אף יותר בעייתית. הגינוי למנהל ה“עלוקה“ מתחלף בהבנה, כי 
הכמיהה לאהבה מניעה לעתים לתת ציונים טובים, לא להיכנס לעימותים עם 

תלמידים, לא להיות “רעים“, לא לאכזב ועוד.

חוסר הפרדה בין המחנך לבין כיתתו  .3
כל מורה, וודאי כל מחנך, מכיר את הנאומים הנרגשים שהוא נושא באוזני 
כיתתו, ברוח של: “איך עשיתם לי דבר כזה?“. המחנך משקיע, מתמסר, עובד 
קשה עבור כיתתו - ותלמידיו מעזים להפריע בשיעורים של מורים אחרים, 
לזרוק חפצים דרך החלון, “להבריז“ משיעורים וכדומה. הם - הסוכנים שלו 
בעולם - מציגים אותו באור שלילי. ההזדהות של המחנך עם הכיתה “שלו“, 
הקושי שלו להפריד בינו לבינם - גורמים לתחושות העלבון והאכזבה שלו. 
הטובים,  המורים  דווקא  רגשית.  לסחיטה  לעתים  גורמים  ואכזבה  ועלבון 
המסורים, “הנותנים את הנשמה“ למען כיתתם - “מועדים“ לחוסר הפרדה 
בינם לבין כיתתם. ספרו של יאנוש קורצ‘אק )1978( “כיצד לאהוב ילדים“ 
גדוש בתיאורי מצבים ואינטראקציות כאלה. הוא מתאר את נטייתו של המחנך 
וזאת בשל  לייחס לעצמו כל מה שילדים עושים או מרגישים  )פסקה 53(, 

הקושי שלו לקבל את העובדה שרגשותיהם נפרדים משלו )פסקה 24(.
לזכור  יש  אחרים  על  או  אלה  רגשיים  ממצבים  אחד  כל  על  בעבודה 

מספר דברים:
- בעוצמות שונות  מצבים כאלה הם מנת חלקם של כל אחד מהמורים   -
נורמליים  מצבים  הם  אלה  המקצועיים.  חייהם  של  שונות  ובתקופות 

ואוניברסליים.
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הפנימי  הרפרטואר  את  ולהעשיר  להרחיב  עשויה  אליהם  ההתוודעות   -
של המורים, והיא שמאפשרת לו לבחור ולשלוט בתגובות במקום שהן 

ישלטו בו.
מודע  שאיננו  מורה  למידה.  תתרחש  לא  מתווך  או  ישיר  עיסוק  ללא   -
למצבים ולרגשות אלה לא יוכל לראות אותם ולשמוע אותם, לא בתוכו 

ולא אצל זולתו.

ב. היכולות לראות ולשמוע

אחדות מהתלונות השכיחות של התלמידים הן: “אבל את לא מקשיבה לי“, 
“תקשיב לי!“ ו“את לא מבינה אותי“. הכוונות המסתתרות מאחורי תלונות 
שלי  הדימוי  ואת  לבכם  הרהורי  את  אלא  אותי,  רואים  לא  אתם  הן:  אלה 
בעיניכם; אתם שומעים מה ש“ברור“ לכם שאני אומר; אינכם קשובים לגוון 

המסוים שיש למילים האלה בעולמי שלי.
הקושי לראות ולשמוע את הזולת הוא מקור למתחים, למחלוקות ולפחד. 
ממנו נובעים טעויות, עיוורון, כישלונות “בראיית“ הדברים, מתן משמעות 

שגויה ומסולפת לנשמע.
אך מצב אנושי זה הוא גם המקור הבלתי נדלה לעושר האנושי, לשפע 
העולם,  ובראיית  עצמנו  בראיית  פוסקת  הבלתי  ליצירתיות  “ראיות“,  של 
לשיח האנושי המתחדש תדיר. זוויות ראייה שונות, הבנות שונות, “קליטות“ 

שונות - מתרחבות ומתחלפות.
בסיפור המיתולוגי על נרקיסוס ואקו, נרקיסוס רואה רק דבר אחד - את 
עצמו. אקו משמיעה רק דבר אחד - את דבריה שלה. שניהם קוללו על ידי זעם 
האלות. שניהם נותרו שלמים ולא נגועים - הוא כפרח, היא כהד - מתמידים 
בקיומם שאין בו מגע, אין בו למידה, אין בו השתנות. משום שללא קולו של 
יכולים  האחר השונה מקולנו, ללא מבטו של האחר השונה ממבטנו, איננו 
בני האדם  היו  וללא מבטו של האחר  קולו  חיים של משמעות. ללא  לחיות 

נותרים בערירותם כמו נרקיסוס ואקו.
לדבריו  אשר  האנושית,  שבשונות  הברכה  את  משבח  מאיר  ר‘  במשנה, 
מתבטאת בקול )מה שמשמיעים(, במראה )מה שרואים ומה שמראים( ובדעת 
)מה שיודעים על עצמנו ועל העולם(: “היה רבי מאיר אומר: בשלושה דברים 
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אדם משתנה מחברו: בקול, במראה ובדעת. בקול ומראה משום ערווה. בדעת 
- משום הגזלנין והחמסנים“ )סנהדרין, ל“א, ע“א(.

מדוע נבדלו בני אדם זה מזה בצליל קולם ובפניהם? משום ערווה - שיהיו 
ייחודיים ושונים. לולא הם שונים )שניים - שונים - ולא אחד!( לא היה קיים 
זיווג בעולם )עדנה(, ובהרחבה: לא היו קיימים זיקה בינאישית, חילופי דברים 
עליהם  ומדוע  חיים.  היו  לא  )זיווג(.  ביולוגית  וגם  רוחנית  יצירה  ורגשות, 
להיבדל ב“דעת“? כדי שכל אחד מהם יוכל ליצור לו את ייחודו ואת אופן 

התקיימותו בעולם נוכח הכוחות החזקים והרבים והעדיפים ממנו - היחיד. 

Ê פעילות ושאלות לחשיבה ולדיון
ומחנכים  מורים  של  יכולותיהם  הרחבת  על  לעבודה  המוצע  התהליך  את 

“לראות“ ו“לשמוע“ אפשר להתחיל בדבריו של ר‘ מאיר )ראו לעיל(.
“המבטים“  את  יפגשו  עליו,  ישוחחו  הטקסט,  את  יקראו  הסטודנטים   .1

השונים עליו דרך “הקולות“ השונים של חבריהם.
הסטודנטים יוזמנו לזהות את “המראה“ שלהם ואת ה“קול“ שלהם בעיני   .2

עצמם - במה הם  מתייחדים, “משתנים“ מחבריהם, כדברי ר‘ מאיר.
סטודנטים שירצו בכך יוכלו לבקש מחבריהם לומר להם, במה הם רואים   .3
וב“שמיעות“  והגיוון ב“ראיות“  ייחודם. השוני  ובמה הם “שומעים“ את 

יהיו נוכחים בחדר.
של  וה“קול“  “המראה“  של  והנבדלות  הייחוד  מן  יעבור  הבא  השלב   .4
הנוכחים בכיתה ומהנבדלות של “המבט“ וה“אוזן“ - אל ראייה שונה של 
מבטים שונים ואוזניים שונות של אותה סיטואציה. אנו מציעים לעבוד 
על סיפור מתוך הספרות המדרשית )ראו נספח 2 לפרק(. בסיפור מופיעים 
אנשים שונים בעלי ראייה: ציבור אנונימי שראה בעיניו אדם הנותן מעות 
לגרושתו ומבין, כי מעשה זה )“עבֵרה כאן“( הוא המונע את ירידת הגשמים 
המיוחלת; אדם הנותן מעות לגרושתו, מכיוון שהבין כי היא שרויה בצרה 
“ראיתי אותה בצרה ונתמלאתי עליה רחמים“; ר‘ תנחומא שממנו תובע 
המאשים,  המפציר,  העם  את  שראה  גשמים,  לירידת  יעשה  כי  הציבור 
התובע; אלוהים ש“ראה“ ושלח גשמים “מיד ירדו גשמים ונתרווח העולם“ 
לאחר בקשת הרחמים של ר‘ תנחומא; וכמובן - מחוץ לסיפור - הקוראים 

השונים שהסיפור “קורא“ כל אחד מהם באופן שונה.
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לאחר קריאת הסיפור ושיחה קצרה מבהירה, שמשתהה בעיקר על  התוכן   .5
הגלוי, מומלצות הפעולות הבאות: 

 - רואה“  הוא  “מה  לשחזר  אחת,  דמות  לבחור  יתבקשו  הסטודנטים  א. 
ולתת לה “קול“.

הסטודנטים יפגשו את “המבטים“ השונים על אותה דמות באמצעות  ב. 
השחזור של חבריהם לכיתה.

כל לומד יתבונן )יעשה רפלקסיה( על “הראייה“ שלו וינסה לזהות: איך  ג. 
הוא רואה? מה הוא רואה? מה נעלם מעיניו? מאיזה מקום הוא רואה?

הסטודנטים יוזמנו לחשוב על תלמידיהם )דמויות בראייתם( שאותם  ד. 
הם אולי “רואים“ באופן נוסף, שונה לאחר שהתוודעו יותר ל“ראייה“ 

של עצמם.
הסטודנטים יתבקשו להביא למפגש אירוע שבמרכזו ה“קול“: קולם שלהם   .6
וקולו של הזולת - מורה או תלמיד. להלן דוגמה ל“חילופי קולות“ רווחים 
מאוד בין מורה לתלמיד - שיחה שנחווית על ידי שני הצדדים “כלא - 

שיחה“, כחוסר הבנה.
המורה מיכל: תוציאו מחברות. היום נלמד על ירושלים במקרא.

בני, תלמיד בכיתה ז‘: די נמאס כבר! עוד פעם אותו דבר!
המורה מיכל: דני, ההערות שלך לא מעניינות אף אחד!

בני: אותי הן מעניינות!
)מפגש  בדיאלוג  נפגשים  אינם  קולותיהם  מדוע  דיוק  ביתר  להבין  כדי   
בין שני “לוגוסים“(, כדי להבין לְמה בדבריה הוא מגיב ומה היא שומעת 
מתוך תגובתו, בשל איזה צורך רגשי היא מגיבה על דבריו ובשל איזה 
צורך הוא “בתורו“ עונה - אפשר להזמין את הסטודנטים לכתוב בצבעים 
רגשי;  אינפורמטיבי,   - תוכן  הטקסט:  של  השונים  הרבדים  את  שונים 
הקשר חברתי - יחסי מורה תלמיד )בפני “קהל“(. הסטודנטים יתבקשו 

להתבונן בתרגום הגרפי של חילופי הקולות הללו.
הסטודנטים יציעו תגובות אפשריות נוספות לזו המקורית של “מיכל“. הם   .7
הסטודנטים יישאלו מה ִאפשר להם ואולי גם עשוי לאפשר למיכל להציע 
בני  בין  יבינו שהאינטראקציה  נוספות. אנו מקווים שהסטודנטים  תגובות 
 - ללמידה  הזדמנות  מספקות  לדבריה,  השנייה  תגובתו  ובעיקר  למיכל, 
להרחבת “האפרכסת“ הפנימית לקולות שלה מבפנים ולקולות הבאים אליה 
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לה  ואפשר  לתלמידתו  להפוך  אותה  “הכריח“  בני  אליה  בתגובתו  מבחוץ. 
ללמוד ממנו.

המאפשרת  היא   - הבנות  ואי  “קלקולים“  הרצופה  האנושית  האינטראקציה 
ללומד ללמוד על עצמו, על זולתו, על העולם.

לראייתנו.  קרוב  מאמין“  “אני  המביע  זאב  גור  אילן  של  בקולו  ונסיים 
לדבריו, המורה הנאמן, הנאור “רוכן לעבר“ נפש הזולת: “רכינה זו אל עבר 
הזולת כרוכה בחינוך לקשב“ )גור זאב, 1999(. וקשב אפשרי רק כתשומת לב 

לאחרּות של הזולת “למען יהפוך כל אדם לתלמיד“.
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נספח 1 - לאהוב תלמידים, לבקש אהבה
מנהלו החדש של הליצאום - אנגלהרט - חולל פלאים ביחסו החם והמתחשב. 
רוב התלמידים נקשרו אליו מאוד. פושקין נשאר קשה כסלע. גם דברי השבח 
של ידידו הקרוב על טוב לבו של המנהל, על יחסו המגונן והתומך לא עשו 
עליו כל רושם. אנגלהרט הודאג מיחסו של פושקין אליו, ופעם בעת ההפסקה 

התקרב אל הנער, שישב ליד ספסלו, ושאל אותו מדוע הוא עוין כלפיו.
מעז  היה  לא  הוא  כך.  זה  אין  המנהל:  דברי  על  ומחה  נבוך  פושקיו 

לכעוס על מורו. 
ובקול  ליד הנער  אינך אוהב אותי,“ אמר המנהל. הוא התיישב  “אך 
רווי רגש הסביר לו את הזרות שבהתנהגותו. פושקיו הקשיב בשימת 
לב, קימט את מצחו והסמיק ובסוף פרץ בדמעות והשליך עצמו על 

צוואר המנהל.
“אני אשם,“ הוא בכה, “שעד עתה לא הייתי מסוגל להעריך אותך“. 
שלו.  מרוצה מהחרטה  ממנו,  ונפרד  הוא  גם  בכה  האבהי  אנגלהרט 
כעבור עשר דקות חזר כדי לומר דבר מה לפושקיו. הנער, נבוך מאוד, 

מיהר להחביא גיליון נייר במגירת שולחנו.
“שירים, מה?“ העיר המנהל בבדיחות הדעת. “הראה לי אותם. אין זה 

סוד“.
פושקין סירב.

“לא שומרים סוד מחבר“, אמר אנגלהרט במתק קול ופתח בתקיפות 
את השולחן ולקח את הניירות. הוא ראה קריקטורה נוראה של עצמו, 

מעוטרת בכמה מילים מרושעות, כמעט בלשון דיבה. 
בשקט, מושיט בחזרה את הניירות, אמר אנגלהרט בקול של כפור: 
“עכשיו אני מבין מדוע אינך רוצה לבוא אל ביתי. בכל אופן, אינני יודע 

מדוע מגיע לי יחס כזה ממך“.

Simmons, J. (1993). Pushkin (49-52). Harvard University Press.
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נספח 2 - לראות ללב
בימי ר‘ תנחומא נצרכו ישראל לתענית. א. 

באו אצלו, אמרו לו: ר‘ גזור תענית.  
גזר תענית.  

יום ראשון, יום שני, יום שלישי,  
ולא ירד גשם.  

נכנס ודרש להם, אמר להם:  
בני התמלאו רחמים אילו על אילו  

והקב“ה מתמלא עליכם רחמים.  

כשהם מחלקים צדקה לענייהם ב.  
ראו אדם אחד שנותן מעות לגרושתו  

באו אצלו ואמרו לו:  
           )מרכז ומפנה(

ר‘ מה אנו יושבים כאן והעבירה כאן.   
אמר להם: מה ראיתם?  

אמרו לו: ראינו אדם פלוני נותן מעות לגרושתו.  
שלח אחריהם והביאום לתוך הציבור.  

אמר לו: מה היא לך זו?  
אמר לו: גרושתי היא.  

אמר לו: מפני מה נתת לה מעות?  
אמר לו: ר‘ ראיתי אותה בצרה   

ונתמלאתי רחמים.  

באותה שעה הגביה ר‘ תנחומא פניו כלפי מעלה ואמר ג. 
רבון כל העולמים: מה אם זה, שאין לזו עליו מזונות  

ראה אותה בצרתה ונתמלא עליה רחמים  
ואתה שכתוב בן חנוך ורחום ה‘  

ואנו בניך בני ידידיך בני אברהם יצחק ויעקב  
על אחת כמה וכמה שתתמלא עלינו רחמים.  

מיד ירדו שמים ונתרווח העולם.  
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