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 המאמר מציג סיפור איטי |חע1|פחתי, שבו החינוך לערכי היהדות תרם להפנמת
 ערכים חברתיים.

ו ח ה י  בחובה סכנות משלה לשיטה הקפיטליסטית. לדעתי, בערכי ה

 ניתן למצוא איזון קיומי (״אקזיסטנציאליסטי״) בין ה״אנוכיוו

 הקפיטליסטית״ ל״שוויוניות הסוציאליסטית״.

 כיום, כיהודי־ישראלי חילוני המסתכל אחורה על הדרך שבו

 התתנכתי בבית יהודי דתי־מםורתי (אבי היה חבר בתנועו

 ה׳׳מזרחי״ וממקורביו של הרב י״ל מימון) אני יכול לקבוע של<

 הייתה הטפה ל׳יערכי יהדות״ אולמ הייתה שורה של התנהנויות

ת הערכים האלה הלכה למעשה  שהיו ״מובנות מאליהן״ שביטאו א

ת שלי בילדותי ועברנו ליד  למשל כשהייתי נלווה לאתת מהסבתו

 פושט יד, סבתא הייתה ממהרת לתת בידי מטבע על מנת לשלשז

ח היו מתקבצים למשרדו של אבי ז״ל יהודינ ס  לקופתו. בכל ערב פ

 דלפונים (רובם ממסידי ברסלב שאליהם השתייך סבי המנוח) ואב

 היה נותן לכל אחד סכום כסף ל״קמחא דפםחא״. (הוא נפטר לפנ

ת ליהודינ  חג הפסח ליד שולחנו מהתקף לב בעת שהכין המחאו

ר לנו הייתה קרן מיוחדת המחלקו  נצרכיס.) ״הירושה״ שהשאי

ת מעוטות יכולת, הלומדינ  כל שנה פרסים לנוער מצטיין ממשפחו

 בבתי ספר מקצועיימ מהזרם הדתי-ממלכחי.

בח עליו י  המחויבות לעזרה לזולת הייתה ערך מובן מאליו שלא ד

 אלא בסקרים חריגים שבהם הייתה התלבטות כמה אפשר לתת.

יגות מהראוותנות הייתה מובנת מאליה. אמננ  גם הצניעות וההסתי

 במקרה זה הייתה נשמעת בבית מדי פעם מפי ההורים הסניטו

 באידיש ״האלט זיך נישט צו נרויס״ (״אל תמזיק מעצמך יותו

 מדי״), אך זה היה במקרים שבהם מישהו מבני הבית הפר

 בהתפארות.

ו ש ת נתנו הוריי כאשר לאחר מלחמת ש ה המעשי מ ג ח ת ה  א

 היםים מונה אבי למנהל הכללי של המשרד לנפגעי המלחמה. השר

ת כל הסמכויות  הממונה עליו היה הרב י״ל מימון, שהעביר לאבי א

ת האזרחים שנפנעו מהמלממה  במסנרת תפקידו הוא טרח לשקם א

 בעיקר בשכונות הגבול עם הגדה המערבית שהייתה בשלטון ירדן

ת בתיהם קיבלו פיצוי בזאת שניתן להם בית חלופ  אלו שאיבדו א

 בשכונות שנטשו הערבים.

 אויה ש. איסר לערב

, החינוך לערכי חברו ם י רתי ים מסו ו דתי ת הוריי, שחי  בבי

 חיוביים היה על ידי מתן דוגמה אישית של עזרה לזולת, אם כצדקו

. ותמו  או ״הלוואה של גמילות חסד״. בםקביל הם הסתייגו מואו

 המשולבת באנוכיות יתר ומהגישה ש״כל מה שמקדם אותי ואו.

.  פרסומי האישי מותר״. הלימוד לשמ לימוד היה ערך בסיסי במסכו

ת עמדתו של אבי ז״ל הייתה שדווקא לימוד א  הערכים בבית, עם ז

י העולם. עמדה זו הביאו  מדעי הטבע יאפשרו לי להיות בין מתקנ

 אותי לבחור במקצוע הגאולוגיה ולהשתלם במחקר משאבי המינ

ת.  באזורים צחיחים, תוך דגש על עזרה לארצות מתפתחו

<m ח הציבורי המבקש לחזור ולשים  לאחרונה הולך ומתרחב השי

ו  על החינוך ל״ערכיס״ בבתי הספר, בתנובה לשערוריות השחיתו

ת החברה בישראל. בו-בזמן מתחדדת שאלת הערכינ  המסעירות א

 החברתיים לנוכח העלייה בפער הכלכלי והחברתי בין השכבוו.

 העשירות לעניות. מול ההטפה לתברה שוויונית עומדת המציאוו.

ת פ ה יבת המציאות ו ת היא מחו  הכלכלית הנלובלית שבה התחרו

 עבור הצלחה בתתרות זו הוא ההתעשרות. כך שעל אף היופ

ת במועט והעזרה לחלש ו ת השוויון בהכנסה, ההסתפק ו נ  שבעקח

ים״הכה'  הרי העיקרון, שבזמנו נוסח על ידי מקדמי עיתון כלכלי מסו

 זה כסף״ הוא קרוב יותר למציאות. נשאלת השאלה האם ניתן לחנך

 לערכים בחברה הקפיטליסטית.

ת יצביעו על ארה״ב - שם שולטו טה הקפיטליסטי  מחייבי השי

את ערכי החברה היסודיים של ניקיון כפיים של  שיטה זו ועם ז

 משרתי הציבור וקיומן של אגודות צדקה של מתנדבים לעזרו

ת שיני הטרף של השיטה הזו. במאמר זו ת א  לנזקקים, מקהו

 אין בכוונתי לדון בסיבות שהביאו לניצתון האידאל הקפיטליסט

ת והתעלם מיצו י ט ס י ל א י ע ף לבנות חברה שוויונית ס א ש  על זה ש

ות הטבוע במין האנושי. הקורא המעוניין במאמר הצופו  התחרותי

אפת לשוויוניות מחמן לע ת המערכת השו ת התמוטטו  מראש א

 במסה ״הסוציאליזמ כנפי איקרוס״.

ו מ ל ע ת ת ללא מנבלות תוך ה ו י ת ח ח ת ת ב ת ההתמקדו א  עם ז

ו , שאף הוא טבוע באנוש, טומנ ״ סטי  מהיצר הקיומי ה״אלטחאי



 לפני סיום הלימודים שאל אותי אבי לאילו מקצועות ברעת

 להירשם להמשך לימודיי באוניברסיטה. כאשר עניתי לו שבדעת׳

; דעת  ללמוד פילוסופיה ומקרא הוא נראה מאוכזב. זאת על אף שי

מ הללו מענייניו! מי  לפי אוסף הספרית בספרייה שלו, ששני התחו

 אותו. על תמיהתי הוא ענה כדלקמן:

 ״למעלה מאלפיים שנה מאז חכמי יוון הפילוסופיה אינה אלא

 פלפול על פלפול על מכמתם, כך שהסיכוי שלך לחדש משהו הה!

ח  קלוש ביותר. גמ במחקר המקרא אין לך סיכוי לחדש הרבה. א

 ברצונך אכן לחדש בחר בלימודי הטבע. המסורת במשפתה שלנ

 (מנילת היוחסין של המשפחה כוללת שורה של רבנים מפורסמים

 אומרת כך: מיעוט שבאנושות הם מהרםי עולם, רוב האנושות ר!1ו

 מבלי עולם ואילו מיעוט שבמיעוט המ מתקני עולם. דעתי היא

י העולם.״  שאם תלמד מדעי הטבע יש לך סיכוי להיות בין מתקנ

 שיתה זו הביאה אותי לבחור במקצוע הגאולוניה ולהתמתות במחקר

 מי תהום באזורים צתיתים, כאשר הדגש הוא על עזרה לארצוו.

ת.  מתפתתו

 כאשר הוצע גמ להוריי לקבל בית כזה, בשל העובדה שאבי היו

ע הבכיר שקבע בנושא הפיצוי לנפגעי המלתמה והוא שהיו ק פ  ה

 ממונה על אכלוס הבתים הנטושים, הוריי סירבו אף על פי שנר

 בדירה שכורה. הסיבה כפי שניסח אותה אבי הייתה: ״ביהדות r׳\

 איסור של ׳מראית עין׳ שלפי חכמי ישראל הוא מעשה שעלול לגרום

 לאחר לחטוא בשוגג או במזיד. אמ פקידי הממשלה יתתילו לקבל

 מהרכוש הנטוש הרי כל החמדנים למיניהם ימצאו דרך להשתלט

 על הרכוש הזה.״

 שתי דרישות נוספות שהוריי דרשו מעצמם ומהבנים שלהם היי

 שימת הדגש על הלימוד ועל העבודה.

ת אבי משכים בבוקר לפני הזריתה, ויושב  מילדות אני זוכר א

 ללמוד. בתחילה לימודים כלליים ואחר כך הדגש הושם על הדך

 היומי בתלמוד. בשעה היעודה היה יוצא לעבודתו. כשלמדתי

ת שיטתו והייתי משכים כדי לעבור עי'  באוניברסיטה, אימצתי א

י מ  החומר התאורטי ואחר כך יוצא לעבודה שהתפרנסתי ממנה מ

ת שלא להזדקק לעזרת ההוריס. ת על מנ א  לימודיי, ז

 הרקע הדתי של הוריי התבטא בכך שבבית שררו חוקי כשרות,

 נשמרה השבת והחנים נחונו בהתאם למסורת, אך כאשר התכוונתי,

ועת ״בני עקיבא״ להצטרף לישיבה של ״בני עקיבא״ בכפר  כחניך תנ

ה הוריי הניאו אותי מכך בטענה שיש לשים את הדנש על ״ א ח  ה

 השכלה כללית ועל לימוד מקצוע. זה הביא אותי להירשם ללימודיו!

׳ היום ״מכללת ליפשיץ״ בירושלים. ׳  בסמינר למורים ״המזרחי


