
 ֹלִהים ותכנית הלימודים -קרבנות, ִקרבת א  
 לספר ויקרא

 רפאל צבי אהרנסון
 

 גודל את להדגיש מנת-על הרקע את בונה אני הראשון בחלק. חלקים שני זה במאמר

 כן פי על אף, הקוראים לרוב ידוע הראשון החלק תוכן. שניה בחלק אתאר שאותה הבעיה

 .חומרתה במלא תיתפס שהבעיה כדי ביעף לסוקרו או לקוראו מציע אני

 

 את המרכז לתכניות לימודים הקמנו בשנת תשכ"ו.

מיד התחלנו לחבר את תכנית הלימודים )סילבוס( במקרא לחטיבת הביניים. התכנית 
תשכ"ט, לאחר מלחמת ששת הימים. בתכנית זו הועדנו פורסמה כמהדורת ניסוי בשבט 

מד בשנה אחת אך למעשה במשך . להלכה הספר נל1את הוראת ספר ויקרא לכיתה ה' 
יותר משנה שכן בכיתה ד' נלמדות הסדרות "קדושים" ו"אמור" לאחר סיום ספר 

כסלו תשט"ו(  -. היה בזה משום חידוש לעומת התכנית הישנה )אדר ב' תשי"ד במדבר
 2רק בכיתה ז'. ויקראשלפיה נלמדו פרקי 

צפויות -וצאות הבלתיהרקע לחידוש הזה היא התרוממות הרוח שאחזה בנו בעקבות הת
של מלחמת ששת הימים: הרחבת הארץ שבאה עם שחרור ירושלים העתיקה ומקום 
המקדש וכן התעוררות התחושות של אתחלתא דגאולה וכי מהרה ייבנה המקדש, 

שהיה אז ראש האגף  3האופוריה הזאת, באה לידי ביטוי בחוזר של ד"ר יוסף גולדשמיט 
דתי לבחון את ההשלכות המעשיות -לחינוך דתי, חוזר שקרא למורים בחינוך הממלכתי

יום בחינוך ובהוראה של "תשועת ה', לה זכינו כהרף עין". כאמור, אנחנו -לעבודת היום
ברוח הימים המיוחדים  -שישבנו אז על מדוכת התכנון הֹוַעְדנּו  -צוות מקרא מ"ד  -
 להוראה בכיתה ה'. ויקראאת פרשת הקרבנות שבספר  -הם ה

על פרקי הקרבנות שבו כבר בכיתה ה'  ויקראעמדתנו כלפי הצורך ללמד את ספר 
 4הצטרפה אל טיעונים קודמים שליוו את החינוך היהודי שלנו לאורך הדורות.

                                                      
 הגן מן נלמד שהמקרא שמכיוון לי ברור היה אולם. בלבד הביניים לחטיבת לימודים תכנית להכין היה שקיבלנו המנדט.   1

 שלפניה לכיתות להתייחס בלימ, בלבד הביניים חטיבת בכיתות, הרצף באמצע שינוי לחולל אפשר-אי, ב"י כיתה עד
 בחטיבה שקורה ממה מושפעת'( ט-'ז) הביניים בחטיבת שההוראה הוא המפורסמות מן שכן, שלאחריה ולכתות
 שהמשימה אף' ה בכיתה עסקנו מדוע מובן לכן(. ב"י-'י) העליונה בחטיבה שקורה מה על משפיעה והיא'( ו-'א) הצעירה
 '.ט-'ז כיתות הייתה

-ו"כ ויקרא ספר(: "47' עמ, ך"תש ירושלים, השנייה רהמהמהדו התדפיס מקדם לקוח הציטוט) כתוב הישנה בתכנית.  2
 זה לציטוט. כאן עד". בהעמקה - ואילך" קדושים" מפרשת; כוללת בדרך נלמדים" קדושים" פרשת עד הפרקים) ו"ל

 ו"ל אין ויקרא ובספר, יט בפרק פותחת קדושים סדרת. הפרקים ברישום טעות שנפלה ברור. א: הערות שתי אעיר
 בטור. בקרבנות העוסקות הסדרות את לבודד ובכך, כז-יט ויקרא ספר: לכתוב כנראה הייתה וונההכ. ב. פרקים
 באה, שבלב העבודה היא שבימינו התפילה כי, המורה ידגיש ויקרא ספר לימוד אגב: "ההערה מובאת(שם) ההערות
 ".במקדש העבודה במקום

 גם שהובא, דתי-הממלכתי החינוך במוסדות המחנכים אל ז"תשכ ןסיו, הדתי החינוך אגף מנהל של מיוחד חוזר ראה.  3
 לבית במקרא החדשה הלימודים תכנית(, ן"תש' )צ רפאל אהרנסון", לפילוסופיה דוקטור" התואר קבלת לשם בחיבורי
' עמ, גן רמת, אילן בר אוניברסיטת של לסינט הוגש, ההפעלה על המשפיעים והגורמים הפעלתה, דתי-הממלכתי הספר
22-23. 

 לכתה לדיון ונקודות נושאים הצעות - ראויק: בתוך" הקרבנות תורת הוראת דבר על" שנכתבו דברים זה לעניין ראו.    4
, ניסוי מהדורת, לימודים לתכניות המרכז והתרבות החינוך משרד, למורה מדריך דתי-הממלכתי הספר בבית' ה



ראוי טיעון אחד הוא הטיעון של רמב"ם, שכותב בפירושו למשנה בסוף מסכת מנחות: "
לאדם להתעסק בדברי הקרבנות, ולשאת ולתת בהם ולא יאמר: 'הרי הן דברים, שאין צורך 

". כלומר רמב"ם חשב שזה אקטואלי מאוד להן בזמן הזה', כפי שאומרים רוב בני האדם
ברי הקרבנות. ואם רמב"ם שישב בגלות חשב כך, אנו שיושבים על אדמתנו לעסוק בד

 בידנו, לא כל שכן? -מהרה ייבנה  -ומקום המקדש 

טיעון נוסף בא מבית מדרשו של בעל "החפץ חיים", ר' ישראל מאיר הכהן מראדין 
שיש להתכונן ר' ישראל מאיר הכהן טען  5ופורסם ב"קריאה קדושה" שהפיץ בישיבתו.

ואנו  -הוא היה אומר  -לביאת המשיח על ידי לימוד דיני המקדש והקרבנות. אם יבוא 
 לא נדעם, הלא ניבוש?!

                                                                                                                                                              
, סמואל אלחנן הרב, ההר-מן שלמה הרב שימשו כיועצים, רוזנברג' מ יהושע י"ע נכתב המדריך. ואילך 11' עמ ז"תשל
 .אהרנסון צבי רפאל תואו וערך גולדשמידט שלמה

 .שם, שם.     5



בכיתה ה' נשענה גם על הרצון להיות שלמים  ויקראעמדתנו כלפי הצורך ללמד את ספר 
 6עם ההוויה הדתית שלנו.

 פרק א' משנה ב'(: אבותמאמרו של שמעון הצדיק )

", מאמר זה הוא על שלשה דברים העולם עומד, על התורה על העבודה ועל גמילות חסדים"

 7נדבך חשוב בהווייתנו הדתית. כיצד נהיה שלמים מבלי לטפח את ערך העבודה?

)נ"ו,  ישעיהונבואות הנביאים הם חלק מהוויתנו הדתית. איך אפשר ללמד את נבואת 
ִשַמְחִתים ְבֵבית ְתִפָלִתי עוֹֹלֵתיֶהם ְוִזְבֵחיֶהם ְלָרצוֹן ַעל ַהר ָקְדִשי, וְ -ַוֲהִביאוִֹתים ֶאלז( "

" ולהתכחש לרעיון של חידוש העבודה בבית המקדש. השלמות לא תסכים ִמְזְבִחי...
 לזיוף כזה.

ל ּוְתִפָלָתם  ָראֵׁ י ִיֹשְ ב ֶאת ָהֲעבֹוָדה ִלְדִביר ֶביֶתָך ְוִאשֵׁ התפילות שאנו מתפללים "ְוָהשֵׁ
ל ַעֶמָך" בְ  ָראֵׁ ל ְבָרצֹון, ּוְתִהי ְלָרצֹון ָתִמיד ֲעבֹוַדת ִיֹשְ או "ְיִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניָך ה'  8ַאֲהָבה ְתַקבֵׁ
ינּו ְוא  -א   ְמָחה ְלַאְר -ֹלהֵׁ נּו ְבֹשִ ינּו ֶשַתֲעלֵׁ י ֲאבֹותֵׁ ה ְלָפֶניָך ֶאת ֹלהֵׁ נּו ְוָשם ַנֲעֹשֶ נּו ִבְגבּולֵׁ נּו ְוִתָטעֵׁ צֵׁ

ינּו, ְתִמיִדים ְכִסְדָרם ּומּוָסִפים ְכִהְלָכָתם..."  9ָקְרְבנֹות חֹובֹותֵׁ

מן ההוויה הדתית שלנו. אם לא  תפילות אלה ודומות להן בסידור התפילה הם חלק
 נלמד את עבודת ה' בקרבנות נמצא פוגמים בשלמות שלנו.

תוך כדי תכנון תכנית הלימודים במקרא, איך יכולנו שלא להתייחס במלוא הרצינות 
והתמימות לפסוקים בעניין הקרבנות ולפרשנות הנורמטיבית שלנו אלה אינם חלק 

ְוִקְרבוֹ ּוְכָרָעיו ִיְרַחץ ַבָמִים א', ט: " ויקראל בבלתי נפרד מהווייתנו הדתית? הנה למש
 -." ופירש שם רש"י: ניחוח לה' ְוִהְקִטיר ַהֹכֵהן ֶאת ַהֹכל ַהִמְזֵבָחה ֹעָלה ִאֵשה ֵריַח ִניחוֹחַ 

נחת רוח לפני, שאמרתי ונעשה רצוני. כלומר, עשיית מעשה הקרבן מותירה רושם על 
זה רצוי לפני הקב"ה הוא מרגיש כלפיו קרבה רבה. או למשל האדם; ְבָיְדעֹו שמעשה 

 ג:-א' פסוקים ב ויקראב

ַדֵבר ֶאל ְבֵני ִיְשָרֵאל ְוָאַמְרָת ֲאֵלֶהם ָאָדם ִכי ַיְקִריב ִמֶכם ָקְרָבן לה' ִמן ַהְבֵהָמה ִמן ַהָבָקר "
וֹ ִמן ַהָבָקר ָזָכר ָתִמים ַיְקִריֶבּנּו ֶאל ֶפַתח ּוִמן ַהֹצאן ַתְקִריבּו ֶאת ָקְרַבְנֶכם. ִאם ֹעָלה ָקְרָבנ

 ".ֹאֶהל מוֵֹעד ַיְקִריב ֹאתוֹ ִלְרֹצנוֹ ִלְפֵני ה'

פרופ' נחמה ליבוביץ הביאה את דברי ֶבנֹו ַיֲעֹקב שהפנה את תשומת לבנו למילה המנחה: 
ההופעה של השרש קר"ב שבע פעמים בשני הפסוקים האלה, ללמדנו שהקרבנות הם 

 רך להתקרב לה'. הרצון להתקרב לה' עובר ְכָבִריַח תיכֹון בהווייתנו הדתית.ד

בתוך כל השיקולים העיוניים האלה לא שכחנו את הילדים, את תלמידינו. שאלנו את 
אם הם יכולים  10במישור הפסיכולוגי, או ליתר דיוק: במישור הפסיכודידקטי, -עצמנו 

                                                      
 .Intergrity-כ האקדמית" אשדודית"ב ידועה, זו שלמות.   6
. עקיבא בבני כמו" ועבודה תורה תנועת"ב כמו כפיים עבודת לש להוראה מתכוונים אנו שאין הוא מובן, ספק להסיר כדי  .7

 .המקדש בבית הקרבנות עבודת', ה עבודת: מברטנורא עובדיה רבנו של בפירושו כמו היא כאן הכוונה
 .ז"הי הברכה היא, החול ימות של שבתפילה, העמידה שבתפילת" רצה" ברכת מתוך.  8
 .שבת של מוסף של בעמידה" שבת ִתַכְנָת "ב הפותחת", היום קדושת" מתוך.  9
 הדידקטיקה צד עם נפגשת - הקוגניטיבית זו בעיקר - הפסיכולוגיה שבו המפגש תחום היא פסיכודידקטיקה.  10

 מסוים בגיל לתלמידים מסוים ידע בהוראת קשיים מעוררת הדידקטיקה שביניהן" דיאלוג"ב. שבהוראה
 חלוצי. עליהם להתגבר כיצד ודרכים פתרונות ומציעה הקשיים של טיבם את מנתחת לעומתה והפסיכולוגיה



ללמוד את שאנו מבקשים ללמד. במילים אחרות, שאלנו האם הילדים בגן הילדים 
ובבית הספר היסודי יכולים ללמוד את מעשה הקרבנות? על פניו נדמה היה שהתשובה 

 ה ניסיון יש לילדים עם קרבנות, איזו מוכנות?היא שלילית. איז

כדי להשיב השתמשנו במושג "סכמה" שטבע פיאז'ה. כשילדים מטמיעים סכמה של 
דבר כלשהו, הם יכולים להטמיע את הדבר עצמו כשהם נפגשים בו, תוך כדי למידה. 
אבל אם לא רכשו לעצמם סכמה, אין הם יכולים להטמיע, הם אינם יכולים "לעשות 

את הדבר. הם אולי יוכלו לדבר במילים נכונות, מפני  לא יבינוימילציה" ואז הם אס
שהם אינטליגנטים והם יכולים לחקות היטב, הם ירשימו אותנו שהם מבינים אבל 
באמת, ההבנה היא מהם והלאה. הם מזייפים והדיבור שלהם הוא ורבליזציה בעלמא. 

הזאת. אנחנו מבקשים שתלמידינו  אנחנו איננו מבקשים מתלמידינו התנהגות ברמה
יבינו את אשר הם לומדים. לשם כך נחוץ שיהיו להם סכמות. במקרה שלנו, נחוץ 

 שתהיה להם סכמה של "קרבן".

סכמה היא דפוס פעולה שהופנם. כדי שתהיה לתלמידים סכמה של "קרבן" נחוץ שהם 
 בקרבנות. האפשר? 11 יתנסו במעשה הקרבנות. צריך שהם יעשו מניפולציות

בניסיון למצוא פתרון לבעיה, שאלנו את עצמנו אולי אפשר לעקוף אותה? אמרנו 
 נה", ולילדים יש התנסויות )מניפולציות!( עם מתנות.ש"קרבן" הוא בעצם "מת

הם גם נהנים לתת. והחשוב מכל, הם  -הם אוהבים לקבל מתנות אבל עוד יותר חשוב 
 נותנים במקום שהם רוצים להתקרב.

גם הילד בגן הילדים בא אל אחד ההורים ומבקש כסף כדי לקנות מתנה להורה בן המין 
מנת שתהיה נתינה חזרה לגבוה? התייחסנו אל -ה עלהשני. האין כאן לקיחה משל גבו

קיומו של הניסיון הזה כאל סכמה, דפוס פעולה שהופנם, ועל בסיס זה סברנו שאפשר 
 הקרבן כבר בגן הילדים. 21ללמד את רעיון מושג 

היום, ממרחק הזמן אני חושב שצריך לבחון את השאלה הזאת מחדש. כלומר יש 
האם באמת יש להם סכמה הולמת של קרבן. האם לשאול האם הילדים מוכנים, 

הסכמה של "מתנה" באמת מספיקה לצורך הוראת המושג "קרבן". אני חושב על בחינה 
מחדש לא משום שאני חושב שיש לבטל את ההחלטה הקודמת ואין ללמדו בכיתה ה'. 
להפך, משום שאני חושב שיש ללכת לאור כל הטיעונים שהזכרנו בזכות הוראת נושא 

רבנות, דווקא משום כך נדרשת הבחינה מחדש. צריך לחשוב מחדש על אופן הצגת הק
 הנושא.

                                                                                                                                                              
 אברהם' פרופ ר"ומו( ח"בתש הצופים להר בשיירה נרצח) ד"הי ונבאנטורהב' פרופ היו בארץ הפסיכודיקטיקה

 .עדן מנוחתו מינקוביץ
 סכמה שתיווצר כדי אחרות במילים. ידנית פעולה, מניפולציה. בלטינית manus, i=יד מלשון, המניפולצי .11

 ניתן ידניות פעולות אילו, מניפולציות אילו, קרבנות של במקרה. בנושא ידניות פעולות הרבה לערוך יש
 ?התלמידים עם לערוך

 תיאור, ההתנהגותי הביטוי יאה" סכמה"ה בעוד. עניין אותו של פנים שני הם" מושג"ו" סכמה" .12
 לתאר הוא" מושג" לתאר, עניין אותו של הלוגי הביטוי הוא" מושג"ה, בסכמה שמקופלות המניפולציות

 .בקבוצה, במושג הכלול את לוגית
 
 
 



ג: -א', ב ויקראכבר הזכרתי לעיל את המשמעות של המילה המנחה קר"ב בפסוקים 
 הקרבן כדרך להתקרב אל ה'.

 עד כאן הכל שפיר, כפי שנאמר לעיל, שהרי גם הילדים התנסו במתן מתנות לשם

 ס ולפעמים גם כדי למצוא חן )ואולי גם לשם חנופה...(.התקרבות, לשם פיו

שתי שאלות חדשות עלו, אשר אינני בטוח שחשבנו עליהם, ועוד יותר מזה אינני חושב 
 יומית אנחנו מתייחסים אליהם כדי לפותרן.-שבעבודת ההוראה היום

השאלה האחת: הזכרנו את הקרבן כדי להתקרב. רעיון זה מתקשר לפסוק שכולנו 
ִשִּויִתי ה' ְלֶנְגִדי רים והוא חלק מהפולקלור האמנותי שבכל בית כנסת, הכוונה ל"מכי

ט"ז, ח( או לפסוקים אחרים מתהילים שמייצגים את הרעיון שוב  תהילים" )ָתִמיד
 העובר כבריח תיכון לאורך ספרי התנ"ך.

ְבִתי ְבֵבית ה' ָכל ְיֵמי ַחַיי ַאַחת ָשַאְלִתי ֵמֵאת ה' אוָֹתּה ֲאַבֵקש ִש הכוונה לפסוקים כמו: "
ַאְך טוֹב ָוֶחֶסד כ"ז, ד(. או פסוק אחר: " תהילים" )ַלֲחזוֹת ְבֹנַעם ה' ּוְלַבֵקר ְבֵהיָכלוֹ 

 כ"ג, ו(. תהילים" )ִיְרְדפּוִני ָכל ְיֵמי ַחָיי ְוַשְבִתי ְבֵבית ה' ְלֹאֶרְך ָיִמים

ר הם קוראים "שויתי ה' לנגדי תמיד"? מה איזו תמונה "קיימת בראש" תלמידינו כאש
 טיבו של ה"שויתי" הזה?

)נ"ח, ב( מדבר  ישעיהומה זה לחזות בנועם ה'? לשבת בבית ה' לאורך ימים? הפסוק ב
ֹלִהים )ע"ג, כח( אומר המשורר " תהילים", ובֹלִהים ֶיְחָפצּון-ִקְרַבת א  על " ַוֲאִני ִקְרַבת א 

". מה טיבה של קרבת אלקים זו? ִהים ַמְחִסי ְלַסֵפר ָכל ַמְלֲאכוֶֹתיָךֹל-ִלי טוֹב ַשִתי ַבה' א  
האם הילדים שלנו מרגישים קרבה כזאת? מה אנו עושים בזמן ההוראה כדי לעורר 

 תחושה כזאת של "קרבת אלקים"?

כאן אנחנו נכנסים לעולם תוכן חדש שלדעתי טרם עסקנו בו. לנושא של רליגיוזיות. 
דתי עסקנו בה. כאמור, למה אנחנו -שאינני בטוח שבחינוכנו הממלכתיזוהי קרבה לה' 

 מתכוונים באומרנו "שויתי"? למה אנחנו מתכוונים באומרנו "קרבת אלקים"?

השאלה השנייה נוספת גם היא על הראשונה: איך מתקרבים היום  -והשאלה השנייה 
 לה', באמצעות הקרבנות? אפשר? היום?

נים את המושג "קרבן", כמתנה שאנו נותנים לה'. מילדות בשעתו אמרנו שהילדים מבי
הם רגילים לתת מתנות להורים מכספי ההורים כמו שאבותינו הקריבו קרבנות לגבוה, 

-שכלית אבל הזנחנו את הבחינה האפקטיבית-משלו. עסקנו בנושא מבחינה קוגנטיבית
 רגשית.

בייקט המתנה. היום העניין הוא שמשהו השתנה. בשעתו התייחסנו למתנה ולא לאו
הרפתן והרועה יכולים  -בצריך עיון גדול  -המעמד של האובייקט הזה השתנה. אולי 

חיים אובייקט של מתנה, מתנה לשם קרבה. אבל אנחנו שנתרחקנו מן -לראות בבעלי
 החיים הטבעיים, ילדינו איך הם יגיבו?

לשוב ולבחון את  ימלא את ייעודו תוך כדי הוראה, יש ויקראאני חושב שכדי שספר 
שאלת המוכנות הרגשית של ילדינו לעסוק בנושא הקרבנות, בעל חיים כמכשיר להשגת 



קרבה, שאלה שקשורה בקשר הדוק לבירור טיבה של קרבת אלקים שאנו אמורים לחנך 
 לקראתה.

 


