
 *הוראת התנ"ך בחינוך הממלכתי העל יסודי: מניכור לדיאלוג

 איריס יניב

 סקירה: חנה ידען

, הממלכתי העל יסודי מדיאלוג לניכור: הוראת התנ"ך בחינוךספרה החדש של הרב ד"ר איריס יניב, 

בתי ניסיון רב בהוראת תנ"ך בהמחברת היא בעלת מציע דיון מקיף בחשיבה על קירוב התנ"ך לתלמידים. 

בספרה היא מסבירה מדוע הוראת התנ"ך  מורים למקרא במכללה באורנים.הכשרת לצד  יםעל יסודיספר 

ת הבעיות היא מציעה דרכים שיתרמו לדיאלוג בין התלמידים לבין הטקסט סולצד פרי מצויה במשבר

 המקראי. 

שם הספר קשור קשר הדוק לתוכנו, כפי שמציינת כותרת המשנה שלו. הספר, כדברי המחברת על 

רכי הוראה פשוטות ומעשיות, שכל  מורה יכול הכריכה, "מתרגם את ההשקפה הפילוסופית של בובר לד

 לאמץ בכיתתו". 

יניב ? האם ניתן לייצר פתרונות מעשיים ?האם ניתן לפתור את בעיית המשבר בהוראת התנ"ך

והנחתה  עמם צפתה בשלושה מורים מובילים בתחום הוראת התנ"ך בחינוך העל יסודי הממלכתי, שוחחה

העמיק וחידד את  שתהליך זההיא סיס למחקר. מסקנתה הב ואותם. תהליך השיח והרפלקציה הי

 ותהמורים והתלמידים כלפי התנ"ך. הניתוח שנעשה לאחר כל שיעור סלל דרכים להתמודד יהם שלעמדות

כלפי הטקסט. המורים, אומרת יניב, ניסו להפוך את הלמידה  חשים עם בעיית הזרות שהתלמידים

הדיאלוג שלהם עם את של  התלמידים עם המקרא ו למשמעותית בהעמידם במרכז את האינטראקציה

 הטקסט. 

שואלים  כל מורה לתנ"ך מכיר את הרגע שבו הוא נכנס לשיעור הראשון שלו בכיתה והתלמידים

אותו האם הוא מאמין באלוהים. הרגע הזה חושף מיד את המתח שבבסיס הוראת המקצוע. בשאלה זו 

ומתוך זה להסיק איך הם ילמדו את  ,כלפי הטקסט של המורה תומבקשים התלמידים לבדוק מהי עמד

או כטקסט   ?האם התנ"ך יוצג בפניהם כטקסט דתי, אלוהי, טקסט מקודש שאין לערער עליו .הטקסט

 הנתון לפרשנות כך שיתאפשר עליו דיון ביקורתי.  

. קבוצה חברתית של פרט או של חברתי או נפשי מצבהמילון מגדיר את המושג "ניכור" כביטוי ל"

בעוד "הדיאלוג"  ,רּות", מכאן שההפך מניכור היא מעורבותז תתחוש, תשייכו חוסר של הרגשה, יׁשּותְתל

 מסמן  את הדרך לכך.  
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 ם, המכללה האקדמית לחינוך, אורניד"ר איריס יניבהרב 
 , אורנים, המכללה האקדמית לחינוךחנה ידען
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אחת המטרות של הוראת המקרא היא לחבר בין הטקסט הקדום לקורא בן ימינו שאיננו חי את 

ביקורתית אל הטקסט המוכר לו כמקודש, כבעל תביעה ולסלול דרך חדשה , הזיקה הדתית שמציג הטקסט

 עמד מרכזי ביותר לאורך הדורות. בעל  מ הואדתית מובהקת, ש

שפת של  ת מובנּוהת ונהירּוהא שאלת ולקוראיו, ה ימקראטקסט הנגישות ההנוגע לקושי נוסף 

שונה וזרה לשפתם של דוברי העברית  בני זמננו ועלולה לשמש חיץ , שהיא התנ"ך על ייחודה ומיוחדותה

אהבת שלב של משלב הידיעה וההבנה ל כיצד ניתן לעבור ,המקראי. זאת ועוד סטבין התלמידים לטק

דהיינו לגילוי היופי שבו, לחידות הטמונות בו על אדם, חברה, נוהגיהם ואמונותיהם.  זו אכן , התנ"ך

מצד אחד עוסק בנרטיבים הקשורים באדם, בעם, באלוהיו, ומצד שני  ,כיוון שהתנ"ךממשימה לא פשוטה 

מבוססת תורה. והרי  התנ"ך מציג  ריאליה ומשקף הוא בעל תביעות. הוא שולל כל יהודיות שאינה 

מהעבר הרחוק בלשון דידקטית שבאה לקדם את רעיון האמונה באל האחד. אמנם שפתו   מציאות חיים

מכוונת לדורות הבאים והיא פרי מעשה אמנות של סופרים ששפתם הייתה נתונה במגבלות הדת, אך הם 

חרף דתי. יניב מצביעה ומדגימה במחקרה על כך ש-הצליחו להגיש לקוראיהם מעשה אמנות חינוכי

ם ינטיווהסיפור התנכ"י במבט אוניברסלי ובהקשרים רלאת הקשיים הנערמים על הבנתו ניתן ללמד 

 למציאות חייהם של לומדיו היום.  

ספרה של יניב פותח חלון חשוב לשיעורי המקרא בחינוך הממלכתי. זוהי הצעה להוראת התנ"ך 

 ים. ייאה חתרנית של הטקסט באמצעות ניתוח וכלים מחשבתיים  ספרותיים והיסטורשאינה חוששת מקר

מובילה כיום מהלך  ,אפילו בחינוך הממלכתי ,יש לומר שהוראת המקרא בבתי הספר

עניין הדתי ונמנעת מלהקשיב לריבוי הקולות, לסתירות ולכפילויות, לאינדוקטריני במהותו. היא מגויסת 

מאפיין את ההוראה הביקורתית לקח על הלות תיאולוגיות. השיח הדיאלקטי מחשש להתמודדות עם שא

עצמו להתוות דרך פוליטית נכונה שיש בה כפירה והתנגדות, פקפוק בהנחות המוצא, עימות בין המסורתי 

 לביקורתי. 

יצליח או  ףזה יישאר על המד מחקרדידקטי נשאלת השאלה, האם -אקדמיבכל  מחקר  כמו

זהו ספר שכוחו לא רק . חשוב לדעתי שמחקרה של יניב יגיע אל המורים למקרא .עשילשינוי מלגרום 

אלא בהיותו תוצר של חיפוש מלהיב אחר דרך חדשה לתכנים ולצורות לימוד   בחשיבותו לכל מורה לתנ"ך,

 של המקרא בגישה חילונית ביקורתית המעצימה את היופי הנגלה והגנוז בטקסט המקראי. 

 

 

 

 

 


