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  כמה הרהורים על סיפור סיפורי התורה לילדים בגיל הרך

 בעקבות הסיפור "משה" של יאנוש קורצ'אק 

 

 אילן-ד"ר רפי אהרנסון, בית הספר לחינוך ע"ש פ' חורגין ז"ל, אוניברסיטת בר

 

 

           

 מוקדש לזכרו הברוך של   

           

 שלמה גולדשמידט מנוחתו עדן,   

           

 ה לי מורה, חבר לעבודה,שהי   

           

 ואיש רעים להתרועע.   

 

הכתוב המקראי הוא טקסט קשה לילדים בגיל הרך ובגיל בית הספר היסודי. שלמה 

גולדשמידט היה רגיל לומר שמשה רבינו כתב את התורה למבוגרים, ואם המבוגרים מתקשים 

 על אחת כמה וכמה. –בהבנת הכתוב, ילדים 

 

 הוא טקסט קשה מכמה בחינות: הכתוב המקראי

הוא קשה מבחינת הלשון, מבחינת הריאליה המתוארת בו, מבחינת הזמן, מבחינת אורח 

אישיים במקרא. כל אחד מן הקשיים האלה טעון הבהרה -החיים ומבחינת היחסים הבין

בדרך של הרחבה. אנו לא נאריך כאן בהבהרות מלבד בפרט אחד שבבחינה הלשונית מתחום 

: האיפוק והקיצור. קשיים אלה הם הקשיים שמתייחסים למה שיש בטקסט המקראי, הסגנון

לאפיונים של הטקסט המקראי. אולם בצדם של קשיים אלה ישנם גם אחרים שמתייחסים 

ולא במאפיינים  1למה שאין בטקסט המקראי, ומקורם במאפיינים של סיפור המיועד לילדים,

הבעה במשפטים קצרים, עלילה, קונפליקטים של הכתוב המקראי. מאפיינים אלה הם: 

מעולמו של הילד והומור. גם בדיון באלה לא נאריך ונסתפק באזכור העובדה שרובו של 

 הסיפור המקראי נעדר עלילה.

 

מבין המאפיינים, בחרתי להתמקד בשניים, שאינם אלא שני פנים של אותו מטבע. כוונתי 

 שלו הוא העדר עלילה. למאפיין הסגנון הקצר והמאופק, שהפן האחר
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הלשון הקצרה שמאפיינת את לשון המקרא הנובעת, בין היתר, מהעדר העלילה מכבידה על 

 הילד הקטן המאזין לכתוב.

 

להכבדה זו שני פנים: בסגנון המאופק והקצר אין עודפות של משפטים נרדפים. אם מאיזו 

יתקשה לראות את הרצף,  סיבה שהיא הילד לא הקשיב למשפט זה או אחר קרוב לודאי שהוא

-שאינו-משמעותי לשלם. מה –כי בסגנון הזה כל "משפטון" הוא בעל משמעות לרצף, כל חלק 

(: אם בו נשמט לילד משפט אחד, קרוב לודאי שהילד Redundancyכן בסיפור שיש בו עודפות )

לא יאבד את הרצף, כי תמורתו התוכנית של המשפט שנשמט, מושמעת במשפטים העודפים 

אחריו. מאידך גיסא בגלל הסגנון המאופק והקצר נוצרים אצל הילד יותר מדיי חללים בהבנה 

מצבים בלתי מוגדרים, אמורפיים. מצבים כאלה המאפשרים ריבוי פנים של הבנה, הם  –

מצבים שמגרים את הקורא המבוגר ואף את הקורא הצעיר המיומן. ביכולת היצירה של 

ר. אולם קורא צעיר ובלתי מיומן, שמחפש את הקבוע מצבים כאלה היה מתברך כל יוצ

והיציב, נבהל ממצבים כאלה. מצבים כאלה הם שפתחו את הפתח לשילוב סיפורי האגדה 

 בסיפורי התורה.

נופך לסיפור התורה והופכים אותו לסיפור  - 2כך טוענים המשלבים –סיפורי האגדה מוסיפים 

 עלילה מעניין.

 

יא צרור האגדות על קין והבל במדרש בראשית רבה, בזיקה אחת הדוגמאות המאפיינות ה

"ויאמר קין אל הבל אחיו, ויהי בהיותם בשדה ויקם קין אל הבל לפסוק בבראשית ד', ח: 

 .אחיו ויהרגהו"

כל הפרשה לוטה בסוד הקיצור, אך פסוק זה בולט במיוחד, בגין שני עניינים שיש בו, 

 שהקיצור עוטף אותם במיוחד:

 ן להבל? מדוע אמר? בתגובה למה השיב לו הבל?מה אומר קי .א

 הבל אחיו? 3למה קם קין על .ב

 

על מה היו מדיינים, אמרו: בואו  –"ויאמר קין אל הבל ויהי בהיותם בשדה" וגו' 

ונחלוק את העולם. אחד נטל הקרקעות ואחד נטל את המטלטלין, דין אמר: 

דין אמר: חלוץ! ודין  ארעא דאת קאם עלה, דידי! ודין אמר: מה דאת לבש, דידי!

 .'ויקם קין אל הבל אחיו ויהרגהו'אמר: פרח! מתוך כך 

ר' יהושע דסכנין בשם ר' לוי אמר: שניהם נטלו את הקרקעות ושניהם נטלו את 

המטלטלין, ועל מה היו מדיינין, אלא זה אומר: בתחומי בית המקדש נבנה! וזה 

, ואין שדה אלא תם בשדה''ויהי בהיואומר: בתחומי בית המקדש נבנה! שנאמר: 
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'ויקם , ומתוך כך 'ציון שדה תחרש'בית המקדש, היך מה דאת אמר )מיכה ג', יב( 

 .קין על הבל אחיו ויהרגהו'

יהודה בר' אמי אמר: על חוה הראשונה היו מדיינין. אמר ר' איבו: חוה הראשונה 

הבל, זה חזרה לעפרה ועל מה היו מדינין? אמר ר' הונא: תאומה יתרה נולדה עם 

אומר: אני נוטלה, שאני בכור! וזה אומר: אני נוטלה, שנולדה עמי! ומתוך כך 

 4.'ויקם קין אל הבל אחיו ויהרגהו'

 

שלוש האגדות ממלאות את החסר בפסוק בהשיבן על שתי השאלות. מבחינה זאת אפשר 

חד להבין את מי שישלב אחת מהן בסיפור התורה. ההרחבה כאן מתבקשת מן ההקשר, שכן מ

גיסא ברור שקין אמר משהו, וכמו כן ברור שמשהו גרם לו להרוג את אחיו. שני הדברים אינם 

 מפורשים בסיפור התורה.

 

הבה נבחן מבחינה פסיכולוגית, את התאמתן של שלוש האגדות למילוי החסר. האגדה 

המדברת על חוה השנייה, אחותם של קין והבל, יכולה מצד אחד לעורר שלא לצורך את 

אלה של נישואי קרובים. האם מותר לאח לקחת את אחותו לאישה. השאלה הזאת תגרור הש

אותנו לשאלה בדבר קיום מצוות בתקופה שלפני מתן תורה. בירור השאלה הזאת אינו 

מתאים לגיל הלומדים. הוא גם אינו מתאים בצד רצף הסיפור בהסיחו את דעת הילדים 

 ו.מהעיקר: מדוע קם קין אל הבל אחיו והרג

ילדה להיות מושא של  –מצד שני יש לשאול אם הילדים בגיל הרך יבינו כיצד יכולה בת 

 מריבה בין בנים. דומה שבגיל הזה הילדים נוטים לריב עם הבנות ולא להיאבק עליהן.

 

האגדה המספרת על זהות החלקה שבה יוקם בית המקדש מעוררת גם היא ספק בדבר 

המקדש, שזמנו בתקופת שלמה, אל תקופת אדם התאמתה: כיצד בדיוק "נמשך" בית 

הראשון וחוה אשתו מאות שנים קודם? לילדים בגיל הרך אין מושג זמן היסטורי, 

 והאנכרוניזם הנידון אינו תורם לפיתוח הבנת מושג זה.

 

האגדה המייחסת לקין והבל ריב על רכוש היא היחידה שמתאימה לתפיסתם של ילדי הגיל 

י רכוש הם חלק מניסיון חייהם. במונחים של פיאז'ה נוכל לומר שיש הרך. מריבות על נושא

 להם "סכימה של מריבה", ולכן הם יכולים להטמיע את הסיפור הזה, היינו להבינו.

 

מי שמבקש להשתמש באגדה הזאת צריך לזכור שחז"ל, בעלי האגדות הנדונות, כפי הנראה 

ב לנו על שאלותינו. העובדה ששלוש לא התכוונו מלכתחילה לפרש את הפסוק הסתום ולהשי

אגדות צורפו יחדיו אומרת "דרשני". כשאגדה אחת מייחסת את הריגת הבל לריב על נושא של 

רכוש, והשניה מייחסת את הריגתו לריב על נושא של קנאות דתית, ואילו השלישית מייחסת 
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טיבם של  נראה סביר לייחס לחז"ל כוונה לפרש את –את הריגתו לעניין קנאות נשים 

המניעים להרג בעולם מאשר לפרש את הפסוק המסויים בבראשית. זהו מקרה הרצח הראשון 

בסופו של דבר, מצד פרשנות הפסוק, מה בדיוק אמר קין להבל  5וכאן מתאים לעסוק בגורמיו.

מדוע לא ניתן לילדים בעצמם  –ומה בדיוק השיב הבל לקין? את זאת לא נדע. כיוון שכך 

? מדוע שהם לא ירחיבו את הסיפור המקראי וישליכו אליו מניסיונם, למלא את החסר

מרגשותיהם ומחוויותיהם בנסיבות דומות? כל מה שעלינו לעשות אפוא במקרה זה הוא 

"לפתוח" להם, בחינת: "ושאינו יודע לשאול את פתח לו". "לפתוח" להם, פשוטו כמשמעו: 

 יכול היה הבל להשיב לו?""ילדים, מה יכול היה קין לומר להבל ומה באמת 

ידיעה -המצב של הסיפור ברגע זה אינו מתסכל, הוא ממין העניין. ברגע זה יש מצב של אי

שהילד נדרש להציע לו פתרון. זה שונה לחלוטין מן המצב העמום וחסר הודאות שבו מוצעות 

יה שלוש תשובות, כל אחת עם גושפנקא וכל אחת פסקנית כשלעצמה ובו בזמן משמשת אופצ

 חלופית לשתי המקבילות לה.

 

בסיפור "משה" פותח יאנוש קורצ'אק את המקרא עבור "ילדיו" שאינם יודעים לשאול. על 

 ה"פתיחה" הזאת כותב פרופ' צבי א' קורצוויל:

 

חיבורו המקיף של קורצ'אק על משה הילד שייך אף הוא לסוג זה )של ספרות  …"

דה בת שלושים פרקים, שכל אחד מהם בעלת תוכן יהודי מובהק. רצ"א(. זוהי עבו

מחולק לעשרה פסוקים. בצורה זו יש משום דמיון רב לסיפור המקראי. יצירה זו, 

המקורית ביותר, מעוררת את דמיון הקורא. קו בולט אחר של הסיפור המקראי, 

המאפיין את החיבור הוא ההתאפקות והתמציתיות במסירת פרטים, בבחינת 

תיאורים חסכוניים כאלה עורר סופרים אחדים מעט המחזיק את המרובה. 

לכתוב רומנים ארוכים )ונזכיר רק את הטרילוגיה "יוסף ואחיו" מאת תומאס 

מאן(. את מילוי הפרטים מניח קורצ'אק לדמיונו של הילד, ודי לו לעודדו, שיחשוב 

בעצמו וינסה לשער, מה קרה בפועל. הוא עושה זאת בסדרה ארוכה של שאלות 

נות, שהוא מציג לקורא ושבהן הוא מזמינו להשלים הפרטים סקר-מגרות

החסרים בסיפור, מתוך התבוננות בעצמו. בתיאור מאורעות המקרא לא נעזר 

קורצ'אק, כמעט, באגדות חז"ל ובמדרשיהם. רק בבואו להסביר, מדוע היה משה 

 6"…לשון", נזקק קורצ'אק למקורות מדרשיים-פה וכבד-"כבד

 

ורה המספר, באה אם כן לידי ביטוי בכך שהוא מעודד את התלמיד ה"פתיחה", שפותח המ

לחשוב. הוא שואל אותו שאלות שתפקידן לגרות כמו השאלות ששאלנו לעיל בעניין קין והבל. 

השאלות מכוונות לחלק שאינו מפורש בסיפור המקראי, ומזמינות את הילדים לנסות ולגלות 

 את המכוסה, בדרך של השלמת פרטים.
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מספר בעצם מעודד את התלמידים להחיות את העבר על ידי זה שהם, בדרך המורה ה

אמפתית "נכנסים" לתוך הדמות המקראית ומנסים לחיות אותה תוך שהם משתמשים 

בחוויותיהם וברגשותיהם. בגיל הרך מתקשים הילדים להתנתק מעצמם והם נשענים על 

הולכים ומתנתקים מעצמם רגשותיהם ועל חוויותיהם. ככל שהם הולכים ומתבגרים הם 

וחיים את הדמות שאליה הם מתייחסים. בין כה וכה הסיפור המקראי מתרחב, נעשה עלילתי 

 יותר ו"מדבר" יותר אל הילדים, נעשה להם משמעותי ומעניין אותם.

 

מה נחוץ למורה כדי שיוכל לאמץ גישה כזאת בהוראה? האם כל מורה יכול לנקוט בדרך זו? 

ורה המבקש "לפתוח" לתלמידים בדרך זו צריך בעצמו להיות בעל רגישות נראה לנו לומר שמ

 לכתוב כדי שיזהה את המקומות שבהם יוכל לשמש זרז להתנהגות האמפתית של תלמידיו.

 

במילים אחרות, המורה בעצמו צריך להיות בעל רגישות אמפתית. הוא צריך להיות בעל 

חבה או המאפשרים הרחבה ובאותה מידה טביעת עין לגילוי המקומות בכתוב המחייבים הר

צריך הוא לחוש היכן אין צורך בהרחבה. הוא צריך להרגיש את המקומות בכתוב שבהם 

הכתוב מעמיקה את החוויה -של-ההתנתקות של הקורא מן ההווה כדי להיות נוכח בזמן

ן ומעשירה את הקורא )תחושותיו של אברהם אבינו בעת שילוח הגר, המפגש בין משה ואהר

כעבור שישים שנה של פרידה, תחושותיו של משה בשעה שחזר לארמון פרעה, שממנו ברח 

בגלל הרג המצרי שהרע לעמנו(. אפיזודות אלו הן דוגמאות של טקסטים המבקשים "נוכחות" 

 של הקורא.

 

 בעניין זה נשוב לדבריו של פרופ' צבי א' קורצוויל על יאנוש קורצ'אק:

רצ'אק הייתה תוצאה של אינטואיציה פדגוגית, טביעת העין החדה של קו …"

הנסמכת על ניסיון עשיר, פרי עבודה חינוכית במשך שנים רבות. הבנתו העמוקה 

את נפש הילד הייתה תוצאה ממאמציו להזדהות מוחלטת עם בני חסותו, 

, 7ולפעולה לפי השיטה, המכונה בפי פרופ' סימון "רגרסיה פסיכולוגית שיטתית"

המחנך לבחון את עברו שלו, להיזכר בנסיונות ובחוויות מימי  שעיקרה נכונות

המונח "רגרסיה  …ילדותו והתבגרותו וליהפך על ידי כך לילד בין הילדים

פסיכולוגית שיטתית" הולם במיוחד את שיטתו של קורצ'אק, אך יהיה זה משגה 

מדעית. ייתכן מאוד, שיכולתו של קורצ'אק לבצע -לפרשו כשיטה פסיכולוגית

רגרסיות" )נסיגות( כאלה קשורה בנטיותיו האמנותיות, שלא זכו לתשומת לב "

מספקת מצד פרשני חייו ושיטתו החינוכית. יכולת זו אינה בשום פנים תוצאה של 

מאבק מודע עם השכחה; היא נובעת בעיקר מיכולתו המיוחדת של האמן להחיות 

לק בלתי נפרד של את עברו בבהירות בלתי רגילה, באופן שהוא נושאו עמו כח

אישיותו. היסוד האמנותי בולט למדיי אצל קורצ'אק. לזכות סגולה זו עלינו 
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לזקוף גם את יכולתו להזדהות עם הילד ולחיות את חייו, להביאו ולתארו, כפי 

 "…שמסוגל לכך רק אמן

 

בציטוט הנ"ל מופיע מונח שלא זכה לתהודה הולמת בקרב ציבור המחנכים מחד גיסא 

פדגוגית מאידך גיסא. הכוונה למונח "רגרסיה פסיכולוגית שיטתית". נראה שהגיע ובספרות ה

 הזמן להחיות את המונח הזה על ידי שימוש גובר והולך בו.

אמנם, למקרא הציטוט הנ"ל, נדמה שקורצוויל אינו אופטימי באשר ליכולת המורים לבצע 

 לה הוא היות המורה אמן.רגרסיות כאלה. הוא מדגיש שהתנאי לביצוען של "רגרסיות" כא

סימון, בניגוד לקורצוויל, משתמש במונח הזה בצורה חופשית יותר שכן סימון סבור שהמורה, 

מעצם העובדה שהוא מורה, יש בו יסוד מרובה של אמן. כך הוא כותב בערך "חינוך", 

 באנציקלופדיה החינוכית:

ה למעין חומר גולמי כולו, רובו "הצד השווה שבשניהם, חינוך ואמנות, הוא בנסיון לשוות צור

)הדגשה שלי, רצ"א(, כשהוא מעריך את  8אהבת המתהווהואמנם נכון שבלי  …או קצתו

כל  …המושלם בלבד לא יכשר אדם להיות מחנך העוסק תמיד באנשים משתנים ומתהוים

 תכונות היסוד, אצל האמן והמחנך כאחד אינן בחינת תנאי מספיק, וטעונות הן לימוד, כלומר

 9"…פיתוח מתמיד וביקורת עצמית ערה –

דומה אם כן שבתשובה למה ששאלנו לעיל, האם כל מורה יכול לאמץ גישה כזאת של עירור 

אמפתיה? האם כל מורה יכול לבצע רגרסיות כאלה בשירות ההוראה? האם כל מורה יכול 

סימון  –לסייע לחניכיו לבצע רגרסיות כאלה בשירות הלמידה? בתשובה לשאלות האלה 

 אופטימי.

יש איפוא לטפח את יכולתם של המחנכים להתייחס לסיטואציה של ההוראה מנקודת המבט 

של הילדים. מכוח היותם אוהבים את המתהווה. יש לצפות מן המורים לחוות מחדש את חיי 

 הילד כדי ללמד לילדים הצעירים תורה בצורה משמעותית להם.
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