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ישעיהו תדמור

קיומיות, רוחניות ומהותיות בחינוך

האם הלימוד בבתי הספר בישראל יוצר הוויה חינוכית שיש בה התרוממות רוח 
והתעלות? האם התלמיד חווה חוויות חינוכיות מעצבות? מסופקני. לא ערכתי 
מחקר בזה, אבל מניסיוני אני יודע, שתלמידים רבים תופסים את הלימוד כ סת-
עניין  לו משמעות בחייהם. במקרה הטוב,  תלמידים מוצאים  -אם , בלא שיש 
שהם  נראה  למורים,  ובאשר  לכך.  מעבר  לא  אך  בו,  מעשי  עניין  או  השכלתי 

נרתעים מהסֶפרה הרוחנית, המטאפיזית.  
החינוך משלב תחומי דעת שונים ולכאורה איננו אלא מרקם של אלה ותו לא. 
כך הוא נתפס כיום בקרב רוב החוקרים והמרצים באקדמיה ובהכשרת המורים, 
הרבים  הדעת  רכיבי  לכל  ואולם, מתחת  החינוך.  מערכת  ראשי  ידי  על  גם  וכך 

המרכיבים אותו יש לחינוך ליבה, שהיא מהותו הסגולית. 

ליבת החינוך – עירור שאלות קיומיות
הנפשית  האינטלקטואלית,  ההוויה  היא  החינוך  ליבת  החינוכית,  בתפיסתי 
והרוחנית, ובמובן מסוים גם הדתית, שמעוררת שאלות יסוד קיומיות בתלמיד, 
תודעתו,  מתחזקת  המורה,  בהנהגת  בה,  המתרחש  הדיאלוג  ושבאמצעות 

מתעצבת זהותו, מותווית השקפת עולמו, נקנים ערכיו ומתגבשת תוכנית חייו. 
התפיסה החינוכית הזאת מאמצת רעיונות אקזיסטנציאליים. רעיון המפתח 
עם  פגישותיו  חרדותיו,  ניסיונותיו,  הממשיים,  חייו  היינו   – האדם  שקיום  הוא, 
מצבי  עם  דילמות,  ועם  קונפליקטים  עם  ומוות,  לידה  עם  משבר,  ועם  צמיחה 
מעבר וצומתי הכרעה – כל אלה בקיומו מתנים את מהותו. מהותו איננו קודמת 
לו בבחינת “תקן   או דגם שעליו למלא. האדם הוא המעצב את חייו. הוא נתפס 
כסובייקט הנמצא בהתהוות מתמדת וחותר לקראת אותנטיות, משמעות ומימוש 
עצמי – מימוש של אנושיותו, של רוחו, של מותר האדם שבו. כך התלמיד וכך  

המורה. 
גם הערכים אינם בחזקת ֵישים המחייבים אפריורי. הם בגדר תכנים המאפשרים 
לאדם לפרשם, לאמוד את משקלם, לבחור מהם, לבחור בהם, להכריע ביניהם, 

����� �����_�����.indd   282 27/11/2011   12:30



 קיומיות, רוחניות ומהותיות בחינוך    |   283

לבחור את המידתיות שבהם. כמובן, חשובים ערכים פוזיטיביים, אבל חשוב יותר 
לערכים,  לעולם, שמחוץ  ארכימדית שמחוץ  נקודה  אותה  הערכיות,  ממד  הוא 

שממנה יכול האדם לשפוט את הערכים, גם לבקרם. 
עיסוק דיאלוגי בכיתה בשאלות ה גדולות  של החיים ושל האדם – משמעות 
ערכיות,  מוסריות,  בחירה,  אישית,  זהות  ואובדן,  מוות  וצמיחה,  לידה  החיים, 
כלפי  אחריות  המאיים,  המוחלט,  האחר  כלפי  גם  והאחר,  הזולת  כלפי  אחריות 
העיסוק   – בכללו  ליקום  היחס  האקולוגית,  הסביבה  כלפי  אחריות  החברה, 
על  ומשפיע  כאדם  התלמיד  של  אישיותו  את  שמעצב  זה  הוא  אלו  בשאלות 
השקפת עולמו ועל דרכו בחיים. בכלל השאלות האלה נמצאת גם השאלה בדבר 

הזיקה שבאדם אל ספרה שמעליו, אל הספרה הרוחנית. 

רוחניות ודתיות בחינוך
רוחניות היא מושג-על, הוויית-על, מושג מכיל, החובק חוויות שונות בקרב בני 
אינטלקטואלית-פילוסופית,  פסגה  היא  אצלם  הרוחנית  שהחוויה  מי  יש  אדם. 
הארה של תובנה וגילוי אמת; יש מי שאצלם החוויה הרוחנית היא פסגה אסתטית, 
אמנותית, יצירה פעילה של האמן היוצר, או הנאה של המאזין, של הקורא ושל 
הצופה – והיא מעניקה תחושה של התרוממות הנפש, תחושה של כוליות, שבה 
מתבטאת  אצלם  שהרוחניות  מי  יש  האסתטיות;  שיא  את  ביצירה  חווה  אדם 
באהבה, שבה מתמזגים גוף ורגש ונפש ורוח, והיא חותרת למוחלט, לאלוהי; יש מי 
שהרוחניות מתבטאת אצלם בשיח מתחכך עם הזולת, שיח של אני-אתה, שיח עם 
בני אדם, עם אחרים – שיח אינטלקטואלי, או שיח תוך יצירה משותפת – שהאדם 
חוויה  היא  יש מי שהרוחניות אצלם  ומלאות;  נתינה  חש בה שילוב של קבלה, 
אקולוגית,  התחברות לטבע, ליקום, לבריאה, התחברות המקנה תחושה של היות 
חלק אורגני, חי’ של המציאות הקוסמית; ויש מי שהחוויה הרוחנית אצלם היא 
 חוויה דתית, שאף לה חוויות משנה למיניהן: השגת האל, קרבת האל, עבודת האל. 
האנכי-הוורטיקלי  הציר  לחיזוק  חינוך  משמעה  “וקטור .  היא  בחינוך  רוחניות 
המצויה  התכוונות  לאותה  טרנסצנדנטלית,  להתכוונות  חינוך  שבאדם; 
את  להגדיר  הניסיון  משמעה  אין  בחינוך  רוחניות  באנושיותו.  עצמו,  באדם 
בשכבה  נתפסת  זו שאיננה  המציאות המטאפיזית,  את  כלומר  הטרנסצנדנציה, 
הרציונלית. מרטין בובר אמר: אינני יכול לדבר על האלוהים, אבל אני יכול לדבר 
אל האלוהים. רוחניות איננה תיאור האלוהים, זה נשגב מבינתנו, וזה בגדר של 
להאזין  אליו,  לכמוה  האלוהים,  אל  לדבר  יכולים  אנחנו  תאולוגית.  ספקולציה 
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לקולו, להתכוון אל האלוהים שבנו. במובן הזה, רוחניות ורליגיוזיות הן מפניה 
של ההומניות. הן מבטאות את העצמת האנושיות. 

של  שילוב  בהן  שיש  חוויות  לעיצוב  שאיפה  גם  פירושה  בחינוך  רוחניות 
המחשבה, הרגש, הגוף, הנפש והרוח. ויש ברוחניות גם ממידת הענווה, “והצנע 
לכת עם אלוהיך  –  רחישת כבוד לאלוהים, לבריאה, לרוח, לגיבורי הרוח וליצירות 

הרוח. 
זיקה לרוחניות קיימת בכוח באדם, אלא שהוצאתה אל הפועל תובעת עבודה 

עצמית והכוונה. החינוך נועד לטפח “אינטליגנציה רוחנית  זו. 
חינוך לרוחניות עשוי להתבטא ב חוויות-שיא  מרוכזות, שיש בהן הארה רבת 
עוצמה, אבל השפעה חינוכית בעלת משמעות יכולה להתממש גם במישור נעדר 
פסגות, במהלכה של התרחשות חינוכית מתמדת אצל מורה ומורה בעלי השראה. 

זאת חוויה המובנית בעצם ההוויה החינוכית. אפשר לכנותה “חוויית ההוויה . 
הדת,  כמו  בחינוך.  רליגיוזי  ממד  יש  ואכן  הדתיות,  את  להוסיף  אפשר  לכך 
להיות  צריכים  בחינוך,  יש   – בדת  וכמו  האדם;  בשאלות  לעסוק  נועד  החינוך 
בחינוך, מצבים של טרנסצנדנטליות, של התעלות האדם ושל כמיהה אל המוחלט, 
אל הנעלה, אל הספרה האלוהית, גם אם בקרב מורים ותלמידים יש הנרתעים 
מהמושג רליגיוזי בהקשר החינוכי. אני בטוח שחלק מאתנו חווים מעת לעת את 
החוויה הזאת. אותה התחושה, שמי מאתנו שזכו לה חשו, בשיעור בכיתה, או על 
פסגת הר בטיול, שגבהו, שהגיעו אל מדרגה אנושית גבוהה יותר, שהתמזגו עם 

מציאות שמעליהם.  
הפן הדתי בחינוך מחוור גם מתוך כך שהחינוך והמורה הם ארכיטיפים, כמו 
אם ואב, רקיע, עננים ומים, מנהיג, כוהן ושטן. כלומר, מושגים שיש להם משמעות 
מטאפיזית, סמלית, והם נטועים ומובנים במבנה של רוח האדם. היחס אל מורה 
אינו כיחס אל בעל מקצוע אחר;  ביחסי החינוך יש יסוד ראשוני, קמאי, רליגיוזי.

המורה המשפיע
במחקר שהנחיתי נבדקה השאלה, כיצד תופסים אנשים, בטווח הגילים 80-20, 
יותר מ-400 במספר, את “המורה המשפיע  או “המורה המשפיעה  שהיו להם 
בתקופת לימודם בבית הספר. “על מה משפיע המורה המשפיע?  נקרא המחקר. 
של  בזיכרון  נצרבה  שהשפעתו/ה  המוָרה  או  המורה  של  כוחו  כי  ממנו,  עולה 
או  בידע  המורה  של  בבקיאותה  או  בבקיאותו  התבטא  לא  לשעבר  התלמידים 
גם לא בממדים מקובלים אחרים בהגדרת תפקיד המורה.  בדרך הוראת הידע, 
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של  קיומיות  בשאלות  לגעת  ליכולתם  נוגעת  זו  שהשפעה  בבירור,  מתגלה 
התלמידים ובשאלות הקשורות בזהותם. “המורה השפיעה על חיי , “הוא היה לי 
מורה לחיים , “בזכותו אני מה שאני , “היא השפיעה על הזהות שלי , “הוא עזר 
לי למצוא את האמת שבי , “הוא השפיע על השקפת עולמי , “היא השפיעה על 
הערכים שלי , “בזכותה למדתי והתקדמתי , “הרגשנו אתו התעלות ממש  –  אלו 
הן כמה מההתייחסויות האופייניות של משתתפי המחקר לשאלה המרכזית שלו.  
במחקר עוקב נחקרו 13 מורים משפיעים נודעים בקהילותיהם על תפקידם 
וגברים, תופסים את עיקר כוחם בהשפעה  ועל שליחותם כמורים. רובם, נשים 

הרוחנית-המוסרית על תלמידיהם.   
המפתח לחינוך התלמיד לתפיסה מעמיקה של קיומו ולזיקתו לרוחניות הוא 
בחינה מתמדת של המורה עצמו את ההוויה הקיומית שלו-הוא. משמע, שיכיר 
בנוגע  ושל תובנותיו  הוויית החיים שלו עצמו  בגיבוש המתמיד, המשתנה, של 
בחינוך  ראשון  עיקר  כמורה.  ולקיומו  לזהותו  לייעודו,  לשליחותו,   – לתפקידו 
קיומי ורוחני הוא תחושתו של התלמיד שמולו עומד אדם שאף אצלו הקיום קודם 
למהות, שהמורה, כמוהו, התלמיד, נמצא תמיד בחיפוש האותנטיות והמשמעות 

וחותר אל הנעלה שבחיים. 
בשאלות  נוגעות  שאינן  כמעט  כיום  המורים  הכשרת  תוכניות  לומר,  צר 
הקיום של המורה ובממד הרוח בחינוך, כמעט שאינן עוסקות בהעצמת הרוח 
וכמעט שאינן  ולחינוך,  והסטודנטית המכשירים עצמם להוראה  של הסטודנט 
התלמיד  של  האנושיות  העלאת  העיקרי:  החינוכי  לתפקידם  אותם  מכוונות 

והתלמידה. נדרש אפוא שינוי קיצוני בהכשרה. 

מהותיות ורצינות 
 – מושגים  שני  כאן  לצרף  מבקש  אני  ו רוחניות   קיומיות   “שאלות  למושגים  
“מהותיות  ו רצינות  – במשמעות שאיננה רווחת, אבל יש לה ערך רב בעיניי. אני 
נוטל אותם מיוסף שכטר )1994-1901(, הוגה, מחנך, מגדולי אנשי הרוח שפעלו 
בישראל. הושפעתי מאוד מתפיסתו. הוא היה מורה שלי לפילוסופיה ולמקצועות 
היהדות בבית הספר הריאלי העברי בחיפה. לימים, עבודת הדוקטורט שלי חקרה 
את הגותו, וכן את חוג הנוהים אחריו, השכטריסטים, ואת יודפת, הקיבוץ שהוקם 

בשנת 1960 שהם הקימו בההנהגתו הרוחנית.  
לגמרי.  לא  אבל  ל אותנטיות ,  רבה  במידה  זהה  “מהותיות   שכטר,  אצל 
של  התנכרות  ואי  הפנימית  האמת  של  במובן  אותנטית  אכן  היא  המהותיות 
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האדם  של  התכוונות,  לומר  ומוטב  כיוון,  גם  כוללת  שהיא  אלא  לעצמו,  אדם 
שהוא  אדם  של  במודעותו  הוא  למהותיות  המפתח  רוחנית.  או  דתית,  לספירה 
האנכי  והציר   – הכלכלי  החברתי,  הפיזיולוגי,   – האופקי  הציר  צירים:  בשני  חי 
והנשגב.  המוחלט  האלוהי,  אל  מעלה,  וממנה  הפנימיות  עומק  אל  החותר 
גישה  הוא  פירושה  ה מהותיות   ומקריים,  סתמיים  חיים  של  אפשרות  לעומת 
רצינית לחיים; עיסוק בשאלות האדם והחיים, רצון והכרעה לחיות חיים בעלי 
 משמעות ושאיפה להתעלות אנושית. וכך “רצינות  היא שם נרדף ל מהותיות .    
סרן קירקגור )1855-1813(, אבי הפילוסופיה האקזיסטנציאליסטית המודרנית, 
האדם  והדתית.  האתית  האסתטית,  האנושי:  הקיום  של  דרגות  שלוש  הגדיר 
הקיום שהוא  כ או-או , באפשרות  אותנטית,  קיומית ,  ב הכרעה  ומכריע  בוחר 
רוצה לחיות על פיה. שכטר קיבל מהפילוסוף הדני את המבנה המושגי הזה, אך 
לבין דרגת  בין דרגת הקיום האתי  והציבה  לו את דרגת הקיום המהותי  הוסיף 
הקיום הדתי. לאדם בדרגת הקיום הזאת יש זיקה לאמונה הדתית או לרוחניות, 
אבל איננו מסוגל לדבוק בהן באורח מלא. ומכיוון שבכל זאת הוא ניחן בכוחות 
– הריהו מסוגל להבין את הספרה הרוחנית, אפילו  רוחניים – שכליים ונפשיים 
ואם הוא מחויב לחינוך, הריהו מכוון את בני אדם אליה  ולנתחה.  לתאר אותה 

מתוך תחושת שליחות.
בשיחה שקיימתי עם שכטר בשנת 1989 ביקשתי ממנו להבהיר את המושגים 
נבירה בכתביו כבר למדתי את פשרם, אבל חשתי  ו רצינות . מתוך  “מהותיות  
שלא פיצחתי אותם די הצורך. הנה קטעים מהשיחה הזאת )תדמור, 1994, עמ’ 

:)58-56
כך,  לומר  אפשר  אם  מהותיים,  הם  המהותי  והאדם  המהותיות  מושגי  שאלה: 

בהשקפת עולמך. התוכל להסבירם שוב?
תשובה: האדם נעשה רחוק מהדת במובן האידאי, במובן התמים, וקשה להביאו 
לדת. חשבתי, מה ניתן להציע לאדם במקום האמונה הדתית האידאית התמימה 
ובמקום החוויה הישירה. ניסיתי לחשוב על תחליף זמני לתקופה המסוימת שבה 

אנו חיים.
ש: תחליף – באיזה מובן?

ת: במובן הענייני ובמובן הלשון, שהם קרובים יותר לאדם בן ימינו.
ש: אם כן, מהו האדם המהותי?
ת: זהו האדם הרציני, האותנטי.

ש: אני זוכר שהשתמשת במונח רציני במשמעות מיוחדת.
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ת: נכון, אבל בעיקר בשיחותיי בעל-פה. רציני הוא שם נרדף למהותי.
ש: מהו אדם אותנטי?

ת: שהסקרנות המדעית או האמנותית או המעמדית איננה עיקר אצלו; שבמובן 
הנפשית  למצוקה  מכוון  שהוא  הקהל;  ובדעת  בחברה  תלוי  בלתי  הוא  ידוע 

ולפתרונה. קראתי לזה גם האדם הוורטיקלי.
ש: המונח הזה אכן מופיע בקטע אחד בכתבך. מה פירושו?

מלבד  בחיים  שיש  מה  כל   – הפיזיקה  החברה,  זו  המאוזן,  ההוריזונטלי,  ת: 
חייב  איננו  אפילו  תאולוגי;  דווקא  לאו  הוא  האנכי,  הוורטיקלי,  הוורטיקלי. 
להשתמש במושג אלוהי. הוא גם איננו מקבל את מושגי השכר והעונש, כפי שהם 

בדת, או את מושג תחיית המתים. הדבר העיקרי בוורטיקלי הוא החוויה. 
ש: מה בין המהותי לדתי?

ת: המילה דת בעצם מקורה הוא חוק – “להינתן דת בכל מדינה ומדינה  )אסתר 
ג יד(. במשך הזמן קיבלה משמעות של רליגיוזיות. המשמעות המקורית של דת 
של  החיים  אורח  חסידית.  היא  הרליגיוזית  והמשמעות  באופיה  “מתנגדת   היא 
החסידות מכוון לצד הדתי הפנימי, כמו שמופיע ב מאור עיניים . החסידים קיימו 
את כל המצוות, קלה כחמורה, לעתים הקפידו בהן יותר מ המתנגדים , אבל הם 
נתנו להן משמעות אחרת. החסיד קורא את החומש אחרת, הוא קורא אותו באופן 
בין הדתי למהותי. גדול  אין הבדל  הזה של הדתי  במובן   חווייתי, ספיריטואלי. 

ש: מעניינת אותי גם ההבחנה בין מהותי למוסרי.
המהותי  לחברו.  אדם  שבין  ביחסים  בחברה,  בהוריזונטלי,  מתבטא  המוסרי  ת: 
יכול להתבטא במוסרי, אבל הוא יותר ממנו. גם במוסרי יש יסוד דתי. ויטגנשטיין 
אמר שהיסוד בֶאתי הוא דתי. אבל המהותי הוא ורטיקלי. יש פה טרנספורמציה. 

המהותי הוא ניסיון שבין אדם למקום.
 

הבאתי את המושגים האלה כאן משני טעמים: 
אחד, בחיי אני שואף להיות אדם מהותי, רציני. אם אני משיג זאת, אשרי! אינני 
יודע אם הייתה לי הארה רוחנית ועד כמה חוויות רוחניות שחוויתי הן-הן החוויות 
ובהזדמנויות  אליהן,  בהתכוונות  לי  די  הרוח.  ביצירות  המתוארות  הרוחניות 

מיוחדות אולי גם בריגושים מהשתקפויות שלהן.
התלמיד  חינוך  להיות  צריך  המחנכים,  שלנו,  שהיעד  סבור,  אני  השני,  הטעם 
להיותו אדם מהותי ורציני. הלוואי ונגיע לכך. כל יעד שמעבר לכך נראה בעיני 
אליה  הכיוון  לרוחניות;  יציאה  בסיס  היא  המהותיות  מסוכן.  אפילו  יומרני, 
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והטיפוס בשלבי ההתעלות הם בחזקתו של היחיד.
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