
2009 2    חשוון תש”ע/ אוקטובר  גיליון מס'  94

סקירת ספרים משלנו

סקירה מאת: ד”ר ישראל קורן, מכללת אורנים

הרהורים בעקבות הספר

ספרו של ד”ר משה שנר “להיות יהודי באלף השלישי: 
הצעה ל’סדר יום’ לימודי במערכת החינוך בישראל 
ובתפוצות” סוקר את מצבו של העם היהודי מבחינה 
תרבותית, מבחינה דמוגרפית ומצד היחס בין ישראל 
לתפוצות. הוא סוקר באופן מפוכח את זהותם היהודית 
הנבדלת והמפולגת של יהודים במקומות מושביהם השונים 
בעולם, והסקירה נערכת על רקע בחינת מצבו של החינוך 

היהודי במיוחד בתפוצות.
לספר שלושה מוקדים עיקריים: )1( הצגת הפיצול 
התרבותי-הרוחני שחל בקרב יהודים במאות האחרונות 
המתבטא בכך שיהודים החלו להגדיר את זהותם היהודית 
בדרכים נבדלות ושונות מהאופן שבו הגדירה עצמה 
היהדות הקלאסית לאורך מאות בשנים; )2( הצגת מצבו 
הדמוגראפי של העם היהודי על רקע השינויים הדמוגראפיים 
הרדיקאליים שחלו בו מבחינה מספרית וגיאוגרפית כתוצאה 
מן המאורעות ההיסטוריים הגדולים של המאה העשרים, 
ובמרכזם שואת יהודי אירופה; )3( הצגת היחס בין ישראל 

לתפוצות בהקשר תרבותי וחינוכי.     
שפתו של הספר בהירה והקריאה בו קולחת, ובמובן 
זה הוא מתאים לציבור רחב של קוראים ובכללם מורים 
ומרצים בבתי ספר ובמכללות. הוא עשוי לסייע לקוראים 
ששאלת יהדותם ושאלת הרציפות היהודית חשובות להם 
מבחינה אישית, מבחינה חברתית ומבחינה תרבותית, 
ובמיוחד לאלה מהם שאין בידם נגישות להגות ולספרות 
המחקר הענפה בתחום המחשבה היהודית המודרנית 
)וקרוב לוודאי שכך הדבר לגבי חלק ניכר מציבור המורים 

בישראל(.  
הספר כולל נתונים סטטיסטיים רבים בנוגע למצבו של 
העם יהודי בהווה, וביסודו עומדים ידע היסטורי וידע הגותי 
נרחבים. הוא מתבסס על מחקרים קודמים, דמוגראפיים 
והגותיים, וחשיבותו וחידושו טמונים במיוחד בריכוזם של 
החומרים לידי מכלול נגיש אחד. מכלול זה מהווה בספר 
תחום לימודי מומלץ למורים ולתלמידים שכותרתו “לימודי 
העם היהודי” או “העם היהודי בימינו”. תחום לימודי זה 
מכוון לשקף את מצבו של העם היהודי לדור )וליתר דיוק 
לשני דורות לפחות( החי בנתק ביחס למורשת היהודית 
נחלת העבר, ושבמובן זה איבד את שורשיו ואינו יכול 
אפילו לנהל שיח פורה עם עברו. דור או דורות שהם 
בבחינת “תם שאינו יודע לשאול” ושיש לפתוח עבורם 
את הדיון בשאלת גורלו והמשכיותו הפיזית והרוחנית של 
העם היהודי. בדרך הצועדת מן ההווה אל העבר מודרך 
הקורא לקראת ראייה כוללת של הגורמים שהביאונו עד 
הלום, שמקורם בתמורות שחלו בתפיסתם ובהגדרתם 
העצמית של יהודים למן תקופת ההשכלה והאמנסיפציה, 

ושהועצמו על ידי חורבנה של יהדות אירופה, כפי שעולה 
מדברי המחבר. 

לערכו של הספר תורם ניסיון חייו בפועל של מחברו;  
בספר משתלבת בקיאותו בהגות היהודית והכללית בהדגש 
מודרני עם עובדת היותו עוסק בחינוך יהודי ובקשר עם 
התפוצות )במיוחד עם יהדות צפון אמריקה( לאורך שנים. 
היותו של המחבר בן קיבוץ לוחמי הגטאות ועיסוקו רב 
השנים בשואת יהודי אירופה ובהגות הקשורה אליה מעניקה 
לספרו נופך אישי, אף שניתן לעמוד עליה בספר רק בין 
השיטין. המשברים שחווה העם היהודי בעת החדשה קיבלו 
ביטוי מרוכז בסביבתו הטבעית והתרבותית של המחבר 
והינם חלק מהווייתו. שאלת הזהות היהודית, המשך קיומה 
של תרבות יהודית והמשכיותו של העם היהודי אינם דיון 

מופשט עבורו, אלא עניין אישי הכרוך בעבודת חייו.

הרהורים בעקבות הספר
אעלה כאן מספר נקודות שהתעוררו אצלי בעקבות 

הקריאה.
מבוכת זמננו: בהקדמה לספר וכן בסעיף ב’ בחלקו    .1
הראשון כותב המחבר על מבוכת הזהות היהודית 
בזמננו; מבוכה שהיא לדידו תוצאה של מגוון וריבוי 
הגדרותיהם של יהודים את יהדותם בזמננו. אני תמה 
עד כמה יכולים אנו לדבר על קיומה של מבוכה כזאת. 
לא פגשתי נבוכים רבים בקרב בני זמננו. הלוואי שהייתה 
קיימת מבוכה, שהיא מוצדקת לעצמה, בכל האמור 
להווייתנו היהודית. לרוב פוגשים אנו בזהויות יהודיות 
נבדלות ואף מנוגדות ובקבוצות של יהודים המתבצרים 
בהשקפת עולמם אל מול קבוצות אחרות. כך לגבי 
החרדים, האורתודוקסיה והאורתודוקסיה המודרנית, 
הזרמים האחרים ביהדות, וכן החילוניים. לכן נראה לי 
מתאים יותר לדבר על מורכבותה של הזהות היהודית 
בזמננו. שיחה קצרה שניהלתי עם קולגה לפני מספר 
שנים הינה, אולי, עדות טובה להעדר המבוכה. סיפרתי 
לעמית שאני עוסק בכתיבת תכנית לימודים במחשבת 
ישראל לחטיבה העליונה בבית הספר הממלכתי שעניינה 
“משבר האמונה בעת החדשה”. על כך העיר מכרי 
שמבחינתו אין שום משבר. המשבר שהיה, היה וחלף 

לו.
הקשר עם יהודי התפוצות והחינוך היהודי בארץ:  נוסף    .2
לערך החיובי והמבורך שבשמירת הקשר והשיח בין 
יהודי ארץ ישראל ליהודי התפוצות, אני מניח שהיוזמות 
לשמירת הקשר עם יהודי התפוצות נובעות מן החשש 
לדילולם של יהודי התפוצות כתוצאה מנישואי תערובת 
ומהיטשטשותה של הזהות היהודית בקרב יהודים. 
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יוזמות אלה כרוכות לא אחת בשיגורם של שליחים 
לחו”ל במטרה לקרב יהודים אל יהדותם ובכך לשמור 
על זהותם היהודית. קירוב זה נעשה באמצעות עידודם 
של צעירים לבקר בארץ ולהכירה ובאמצעות לימודי 
שפה עברית ומורשת יהודית. כלומר ברור לכל שחינוך 
יהודי נתפס כאמצעי חשוב לטיפוח זהותם היהודית 

של יהודים ובמיוחד של יהודים צעירים. 
נראה לי שישנה בעייתיות בכך שאנו מבקשים    
להקנות לאחרים דבר שאנו עצמנו כשלנו וכושלים 
בו. החינוך היהודי בארץ אינו נמצא בסדר העדיפויות, 
וחלק ניכר מילדי ישראל אינם מכירים את יהדותם 
משום שלימודי היהדות אינם בגדר לימודי חובה 
בבית הספר הממלכתי )הלא דתי( ומשום שלרוב, 
הוריהם אינם מוכשרים להעניק להם תוכן יהודי.  גם 
האוניברסיטאות והמכללות אינן רואות בנושא זה תחום 
בעדיפות ראשונה. בכמה מחלקות ופקולטות לחינוך 
נלמד החינוך היהודי וניתנים כלים למורים עתיד לעסוק 
בו? דו”ח שנהר אמור היה לשנות מצב זה מיסודו 
ולהעמיד את נושא הזהות היהודית על חשיבותו גם 
מבחינה מעשית, אולם הלכה למעשה מרבית הכספים 
הוקצו להשתלמויות מורים ולקידום תואר שני למורים 
באוניברסיטאות מבלי לגעת בעצם העניין: השתתתם 
של לימודי חובה ביהדות בבתי הספר הממלכתיים. 

הייתי מצפה ממחבר הספר שיעמיד עניין זה    
במלוא חומרתו, דווקא משום שניכר שאין די לו בשיקוף 
מצב, אלא רצונו בביסוס ההמשכיות היהודית, היכול 
להיעשות לדורות באמצעות החינוך והחינוך בלבד. 
דווקא בסוגיה אקוטית זו של מצב החינוך יהודי בארץ 
ישראל נראה שהוא בחר ללכת בין הטיפות. אצטט 

מדבריו:

“בישראל החינוך הוא מסכת אחת הוליסטית, המכילה   
באופן אינטגרטיבי גם את רכיביו הערכיים והתרבותיים של 
החינוך, בלא שיהיה לצדה של מערכת החינוך הכללית גם רכיב 
נפרד של ‘חינוך יהודי’. יתר על כן, יש שיאמרו שכל חינוכו של 
נער בישראל הוא בגדר ‘חינוך יהודי’, כי הוא החינוך שניתן לילדי 

היהודים” )עמ’ 145(.

קראתי את הדברים ועליי להודות שחשתי שמדובר   
בארץ אחרת ובמערכת חינוך שאיני מכיר. 

אסיים גם כאן בסיפור אישי. לפני מספר שנים    
יהודי  הוזמנתי להשתתף כשומע בכנס על חינוך 

במרכז לחינוך יהודי באחת האוניברסיטאות בארץ. 
אמרתי למזמינה שעייפתי מכנסים, ושהתרשמותי 
שהאוניברסיטה שבה מתקיים הכנס אינה מתעניינת 
ודי  יהודי.  לחינוך  במרכז  אלא  יהודי,  בחינוך 

לחכימא! 
לימודי העם היהודי: עניין נוסף שאני מעלה כאן בקצרה    .3
הוא עצם שאלת נחיצותם של לימודי העם היהודי 
במכללות ובבתי הספר והשתתתו של “סדר יום” לימודי 
בתחום. סבורני שמה שיכול למשוך צעירים אל יהדותם 
קשור במידת הרלוונטיות של מקורות יהודיים לחייהם, 
ופחות מכך שיקוף מצבו של העם היהודי בזמננו. היות 
שכמות המשאבים ממילא מוגבלת, אין צורך, לדעתי, 
“להמציא את הגלגל”, אלא לבסס ולחזק את לימודי 
היהדות בזיקה לחינוך במוסדות החינוך. לימודים אלו 
עשויים להלום את שני העקרונות הראשונים והבלתי 

ממומשים של ועדת שנהר המצוטטים כאן:
לטפח בוגר המכיר את מורשתו התרבותית לגווניה    

ולממדיה השונים, הבטוח בערכיו, בעל זיקה 
למורשת העבר, מכנה משותף בחברת ההווה, 

תחושת שייכות ומחויבות לעתיד קהילתו. 
לתת כלים לעיצוב השקפת עולם ולגיבוש זהות    

לנסיבות  בהתאם  יהודית-ישראלית,  ותרבות 
המשתנות )“תרבות יהודית בעולם משתנה”( 

תוך תודעה ערכית.
גם כאן אסתייע בסיפור אישי. בעשור האחרון שימשתי 
ישראל  בוועדת מקצוע של מחשבת  פעמיים כחבר 
מטעם משרד החינוך. פעמיים התכנסו מחנכים, מרצים 
ומלומדים בהזמנת משרד החינוך כדי לבנות תכנית לימודים 
מקובלת לבתי הספר הממלכתיים במטרה להשתיתם 
כלימודי חובה. ופעמיים התחלף השלטון והתחלף יושב 
ראש המזכירות הפדגוגית וכל העבודה שנעשתה נגנזה 

כ”מיטב המסורת”.
הערה בנוגע לעבודת העריכה בספר: אף שהספר    .4
כתוב, כפי שציינתי, בשפה ברורה וקולחת יש בו חזרות 
לא נחוצות. דוגמה בולטת אחת היא אזכור ספרו של 
יחזקאל קויפמן “גולה ונכר” כספר “שכוח מעט” שלוש 
פעמים, זאת מבלי לציין מדוע ובאיזה מובן הוא שכוח 

ומדוע חשוב לציין שהוא ספר שכוח.    

ד”ר ישראל קורן הוא מרצה למחשבת ישראל במכללת 
אורנים ושימש בעבר כראש החוג.


