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דקלה יוספסברגחינוך מזוית אישית

אנו מסדרים לו הסעה הלוך וחזור, רוכשים עבורו ילקוט "הצעקה 
האחרונה", מציידים אותו בקלמר יקר רב-תאים, בטושים מנצנצים, 

במדבקות ועטיפות מוכנות למחברות, בחטיף "לדרך", בשוקו בשקית 
לארוחת עשר... הכל בשביל שילמד. אבל הוא לא רוצה ללמוד. הוא 

אדיש, ו"עושה טובה" שהוא מוכן לפתוח ספר. זאת מבלי לדבר 
על שיעורים פרטיים n היכן אנו שוגים? כיצד יתכן שהמאמצים 

המאסיביים שלנו אינם נושאים פרי? n דקלה יוספסברג מציגה גישה 
מהפכנית וקולעת בנושא הלימוד בבית הספר, ומגלה מהי השיטה 

הבדוקה והבטוחה לגרום לילד להגיע לכתה בריצה קלילה

לא אוהב
ללמוד! 

באחת הסדנאות שהנחתי, העלתה שושנה בעיה 
עם שלומי, הבן שלה )השמות בדויים(. הוא יוצא 
פעם בשבוע לשיעור פרטי בחשבון, אבל בכל פעם 
לפני היציאה הוא מתלונן שקשה לו ללכת ושאין 
מכאן מתחיל מסע מתיש של שכנועים,  כוח.  לו 

פרסים ואיומים. 
אצלך  עובר  "מה  שושנה:  אמא  את  שאלתי 

בראש כשהוא שוב לא רוצה ללכת לשיעור?".
"אני מאוד מרחמת  אומרת", אמרה,  זאת  "מה 
לשחק.  להמשיך  מעוניין  היה  שהוא  ברור  עליו. 

איזה ילד רוצה באמת ללמוד, ועוד אחה"צ?...".
שהילד  מלא  בביטחון  אומרות  רבות  אמהות 
כורח  זה  לימודים  ללמוד.  אוהב  לא  שלהן 
פעמים  הרבה  זה  נעים,  תמיד  לא  זה  המציאות. 
"מה  גדול.  טורח   – ובעיקר  משעמם,  או  מלחיץ 
שבטוח", הן חוזרות ואומרות, "הילד ודאי יעדיף 
אני  טוב,  ילדים...  זה  ככה  ללמוד.  במקום  לשחק 
לא צריכה מאה, לא כולם חייבים להיות מצטיינים. 
ברוך השם,  יהיה, אבל  לא  כבר  כנראה  גאון הוא 
מבחינה חברתית הוא פורח. מה בסך הכל רציתי? 

שיהיה בן אדם טוב...".
"חובת  הידוע,  בספרו  מפיצסנא,  האדמו"ר 
חשובים  דברים  כמה  אותנו  מלמד  התלמידים", 

בעניין:
"...ישנם אשר תכליתם היא רק מה שנגד עיניהם 
עתה, וכיוון שרק נערים נגדם, לכן רק לחנך אותם 
כערך  רק  ויראה  ותורה  מטרתם,  טובים  לנערים 

ילדותם רצונם להכניס אל קירבם ודי להם בזה.

אבל האמת היא, כי מלמד ואב כזה חוטא הוא נגד 
השם ועמו, מכיוון שהמלמד והאב צריכים לדעת 
שאת בני השם וגדולי ישראל עליהם לחנך ולגלות, 
ואת הנערים שלפניהם יראו לנשמות גדולות אשר 

עודן באיבן ועליהם להפריחן ולהצמיחן...".
אחר  מחשבה  כיוון  לנו  נותנים  אלו  דברים 
לחלוטין: להגיד על הילד שלי "העיקר שיהיה בן-

אדם טוב", זהו חטא!
"...המלמד והאב צריכים לדעת שאת בני השם 
תפקידנו,  ולגלות".  לחנך  עליהם  ישראל  וגדולי 
הדור"  "גדול  את  ולחשוף  לגלות  הוא  כמחנכים, 
הבא - את הילד שלנו! ב"פועל" הוא נראה קטן, 
גדול, אחראי, מעמיק  אבל ב"כוח" טמון בו אדם 

ושאפתן.
לשחק  רק  שאוהב  כזה  שלי,  הילד  זה  מי  אז 
גם  ושמח  שאוהב  כזה  או  "קטן",  ולהישאר 

ללמוד?
של  ארוכה  מסכת  אכן  הם  הלימודים  האם 
"לצלוח"  אמור  שלנו  שהילד  וקשיים,  ייסורים 

ולשרוד אותם בלית-ברירה?

לימודים הם מתנה!
בליווי  מרתקת,  בהרצאה  צפיתי  כשנה  לפני 
לעברית,  מורה  העבירה  אותה  תמונות,  מצגת 
המתגוררים  "בני-המנשה",  לשבט  שנסעה 
מעשרת  שהם  סוברים  )רבים  הודו  בצפון-מזרח 
למשלחת  הצטרפה  היא  האבודים(.  השבטים 
ישראלית למשך שלושה שבועות, על מנת ללמד 

התרבות  את  להכיר  להם  ולאפשר  עברית  אותם 
יוכלו  הזמן  שבבוא  במטרה  היהודית-ישראלית, 

להתגייר ולעלות ארצה.
בתקופה בה נסעה היה קר מאוד, והיא מופיעה 
בכל התמונות שבמצגת עם מעיל "דובון" עבה. את 
היא  היום,  כל  לאורך  שנמשכו  העברית,  שיעורי 
העבירה, כפי שהראתה לנו, בבית הכנסת המקומי 
או  קירות  ללא  רעועה,  סככה  תחת  המאולתר, 

חלונות, ובטח ללא חימום.
העוני באזור זה הוא קשה מנשוא. היא מספרת 
שהיא עצמה הייתה רעבה כל השבועות בהן שהתה 

שם ואף ירדה במשקל...
שבט המנשה מתפרס על מספר כפרים באזור, 
ולכן חלקם הגדול של המשתתפים השכימו עם הנץ 
החמה וצעדו מדי בוקר מרחק גדול, לעיתים מספר 

שעות בכל כיוון)!(, על מנת להגיע לשיעור.
נשים  כ-50-40  מנתה  לימדה  אותה  הכיתה 
שלתדהמתה,  ומבוגרים,  נערים  הכוללים  וגברים, 
השיעורים  זמן  כל  מופתי  ובריכוז  בשקט  ישבו 
ושתו בצמא את דבריה. אחרי כל יום לימודים, היו 
מספר תלמידים ניגשים אליה ומבקשים להמשיך 

לתרגל, לעיתים אף מס' שעות נוספות!
שנתפסים  התנאים,  כל  שלמרות  מסתבר, 
בעינינו כבלתי אפשריים: עוני, רעב, מרחק וקור, 
על  ארוכות  שעות  לשבת  שמחו  אלו  תלמידים 
לזכות  כדי  רק  משענות,  וללא  קשים  עץ  ספסלי 

ללמוד!...
חושבים  בת-זמננו,  המערבית  בחברה  אנחנו, 
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בטעות שלימודים לילדים זה "עונש", ואילו הם, 
בחברה שטרם התקלקלה, רואים בלימודים מתנה 

יקרה מפז וזכות גדולה.
נדמה שזהו בדיוק שורש הבעיה שלנו.

ההורים רוצים - הילד אדיש...
המצב  תמונת  המערבית-מודרנית,  בחברה 
שהילד  מאוד  שרוצים  הורים  היא  האבסורדית 
אדיש  ילד  הטוב,  במקרה  ומולם,  ויצליח,  ילמד 
נדמה  רבות  פעמים  ללמוד.  מעוניין  שלא 
היה  והילד  להורים,  רק  חשובים  שהלימודים 
חוששים,  אנו  זו  מסיבה  בשמחה.  עליהם  מוותר 
מדי  היא קשה  והכללים  בעלת הסדר  שהמסגרת 
למשל,  א',  לכיתה  "המעבר"  לכן,  מלחיצה.  או 
שיש  בעייתית  או  טראומטית  כחוויה  מצטייר 
"מפצים" את  כל הזמן  אנו  להתכונן אליה היטב. 
הילד על כך שהוא "מסכים" ללמוד: הסעה הלוך 
וחזור, ילקוט "הצעקה האחרונה", קלמר יקר רב-
תאים, טושים מנצנצים, מדבקות ועטיפות מוכנות 
לארוחת  בשקית  שוקו  "לדרך",  חטיף  למחברות, 
לצייד  נשכח  לא   – מבחן  יש  חלילה  ואם  עשר, 
אותו בוופל מצופה שוקולד, כדי ש"יבלע בקלות 

את הגלולה המרה"... 
מבצעים  ממתקים,  צבעוניים,  פרסים  שלל 
אמון  חוסר  על  מכל  יותר  מעידים  ומדבקות, 

מוחלט ברצונו הטוב של הילד ללמוד. 
לסוג  ידינו  במו  למעשה, הפכנו את הלימודים 
של "בעיה" שצריך להתמודד איתה, במקום לחשוב 

על לימודים כמתנה!
מה חושב נער בשבט המנשה על לימודים? האם 
"משעמם"? האם התנאים  או  "קשה"  זה  בשבילו 
או להקשיב? האם  ימנעו ממנו להתרכז  הירודים 
הוא זקוק לשוקולד או "מבצע" כדי ללמוד? ייתכן 
וייתכן  ועיקר,  כלל  לו  קלים  לא  הלימודים  כי 
כל  אבל  ולהתרכז,  לשבת  כדי  מאמץ  לו  שדרוש 
אלו לא יימנעו ממנו ללמוד, כי הרי זוהי משאת 

נפשו!
גם בחברה שלנו, כשני דורות אחורה, רובם של 
הבחורים היו עובדים ועוזרים בפרנסת הבית. מי 
למאושר  נחשב   – שילמד  הסכימו  והוריו  שזכה 
מספסל  חוזר  אותו  רואים  היו  כולם  באדם! 
בהערצה  בו  מתבוננים  ספרים,  ובידו  הלימודים 

ומצטערים על חלקם...
איך ייתכן שעשינו מהלימודים "עונש" שחייבים 
להיפטר ממנו כמה שיותר מהר, כדי לרוץ לשחק? 
כיצד עשינו את הילדים כ"כ "קטנים" וחסרי רצון 

להעמיק או להתאמץ?
הילד,  את  שלנו  התפיסה  שונה  הייתה  כמה 
היינו  לו  בית הספר,  והכללים של  ואת המטלות 
ללמוד  רוצה  אכן  שהוא  בפשטות  מאמינים 
ולהחכים. כמה מרחקות-לכת היו ההשלכות של 

תפיסה זו...

תנו בילד אמון! 
מה שבאמת חסר כאן בכל התמונה הוא פשוט 

אמון שהילד שמח ללמוד.

התבוננתם פעם על תינוק? הוא אף פעם לא נח, 
לפעמים  וללמוד.  לברר  לנסות,  מה  המון  לו  ויש 
מרוב  העולם  את  "לבלוע"  רוצה  שהוא  נדמה 

סקרנות. 
האם איננו משכילים להבין שעצם הלימוד הוא 
הוא  לילד  ביותר  והמשמעותי  הגדול  הפרס  כיף? 
ידיעה חדשה שלמד או מושג שהתחדש. אין מתוק 

מזה...
טיול  או  טובה  מארוחה  שהנאה  נעיד  כולנו 
היא אמנם נעימה ביותר, אך אינה משתווה כלל 
להנאה רוחנית מרעיון חדש שקלטנו או מסוגיה 

שהצלחנו לפצח במאמץ.
* * *

הוריה  של  הספרים  שבארון  לי חברה,  סיפרה 
והודבק  שנקרע  נושן,  ישן  חומש  לראווה  עומד 

עשרות פעמים ועדיין עומד על תילו.
בביתה  "היה  סיפרה,  ילדה",  הייתה  "כשאימי 
אבל,  בנמצא.  היו  לא  קודש  וספרי  גדול  מחסור 
כך  בלימוד התורה. לשם  אימי חשקה  נפשה של 
עבדה בעבודות מזדמנות וחסכה פרוטה לפורטה, 
כדי  כסף  מספיק  לאסוף  הצליחה  שלבסוף  עד 
מוצב  הזה  החומש  חדש...  חומש  לעצמה  לקנות 

בגאון בספריה כסמל של רצון ואהבת הלימוד".
* * *

ללמוד,  אוהב  שהילד  להבין  יש  לכך,  בנוסף 
הקב"ה  בתלם.  ללכת  רוצה  הוא  שבטבעו  משום 
להיות  רצון עוצמתי  כמו באדם מבוגר,  בו,  טבע 

tt
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ולעשות את הדבר הנכון. במידה  שייך לחברה באופן חיובי, להרגיש מועיל 
ואינו משתף פעולה באופן מועיל – לא טוב לו, והוא אפילו סובל.

ניקח, לדוגמא, שני תלמידים בני אותה כיתה: שמעון וראובן.

אתמול, מיד אחרי ארוחת הצהריים, שמעון יצא לשחק כדורגל עם חברים. 
היום בבוקר הוא הגיע בלי ספר עברית )בתוכנית להתחמק מהמורה(. בקלמר 
חסרים לו עפרונות )הוא ישאיל מהשכנים(. השכפולים, שהיו אמורים להיות 
סנדוויצ'ים  עוד שלושה  ביחד עם  הילקוט,  עדיין שוכבים בתחתית  מלאים 
הכין את  לא  הוא  במחברת חשבון  אותם מחר(.  ישלים  )הוא  עתיקי-יומין 
השיעורים )"לא נורא"(, ובאנגלית עדיין אין לו שער נאה למחברת )"מי צריך 

את השערים האלה?"(.

אחריו נכנס בן כיתתו, ראובן. ראובן הגיע עם כל הספרים הדרושים להיום, 
והקלמר נקי ומלא בכל מה שצריך. אתמול בערב הוא הדביק את השכפולים 
ומילא אותם. בחשבון הוא הכין את השיעורים והשער למחברת אנגלית – 

מזמן מתנוסס לתפארה.

כעת, בואו נשאל את עצמינו, מי באמת שמח יותר? 

בודאי שראובן.

שמעון, למראית עין, "הרוויח". הוא גם שיחק אתמול כל אחה"צ וגם מתכונן 
"לעבוד" על המורה ולמצוא 5 תעלולים שונים כדי לצאת "נקי" מהסיפור, אבל 

באמת באמת, הוא חסר מנוחה ומרגיש "קטן" ולא מוצלח...

ירושלים"  טוב  "ילד  כמו  וישב  אחה"צ  משחק  על  וויתר  ראובן  לעומתו, 
להכין את המטלות ולארגן את התיק למחר. אולי לא כל המטלות היו נעימות, 
וייתכן מאוד שהכדור "קרץ" לו, אבל אף על פי כן, הוא העדיף לשבת ללמוד, 

והיום בבוקר הוא הרגיש "גדול", יכול ויודע!

אז ילד שמח או לא שמח ללמוד?

העברת אחריות
היינו מאמינים ב"צלם אלוקים" שבילד, בכך שכל אדם, באשר הוא,  אם 
שמח להתאמץ כדי להחכים, ומעוניין להרחיב אופקים ולהעמיק לחשוב – כל 
הגישה שלנו היתה משתנה. האמון שלנו ברצונו הטוב של הילד ללמוד היה 

מצמיח באופן טבעי העברת אחריות לכל נושא הלימודים.

לאחריות, חשוב לדעת, יש תכונה מרכזית ומכרעת: היא לא מתחלקת בין 
שניים.

ימשיך  הוא   – הילד  של  ולהנאה  להצלחה  שאחראיים  אלה  ואנו  במידה 
להתרשל ולהיות אדיש למצבו, אבל במידה והאחריות ללמידה ולהצלחה תהיה 

שלו – הוא כבר ירגיש מחויב, "ירים את הכפפה" ויבחר ללמוד ולהתאמץ.

כשאני מעבירה את "שרביט" האחריות ללימודים אל הילד, אני, למעשה, 
לממש  מתעורר  הוא  כך  וגדול.  יכול  שהוא  עליו,  סומכת  שאני  לו  מראה 
רמת  ואת  בכיתה  הפעולה  שיתוף  את  ולהעלות  בו,  הטמונות  היכולות  את 

ההישגים.

* * *

חזרתי לשושנה, שחוששת שלבן שלה קשה ולא "כיף" לו לצאת לשיעור-
פרטי בחשבון...

שלה  שהבנים  תימני,  מבית  מישהי  יש  אם  בקבוצה,  הנשים  את  שאלתי 
לומדים ב"מורי" )קריאה בתורה לילדים קטנים(.

פעמים  ארבע  ב"מורי",  לומדים  שלה  הבנים  שכל  סיפרה  האמהות  אחת 
בשבוע)!( שעה ביום, במשך שלוש שנים. 

"ואיך הם הולכים?", שאלתי. 

"בשמחה רבה. המסורת התימנית היא, שילדים עולים לקרוא בתורה כבר 
מגיל שש. הם כ"כ רוצים להיות חלק מה"גדולים", שהם ממש רצים לשיעור! 

אצלנו זה ברור שאחה"צ לומדים ב"מורי". אף אחד עדיין לא התלונן".

מעוניין  שהילד  ובטוחה  מאמינה  "שכשאני  לשושנה,  אמרתי  "ללמדך", 
ושמח ללמוד, הרצון ושיתוף פעולה שלו עולים...".

ילדינו למימוש הפוטנציאל  נביא את  ובכך  בתפילה שנפנים את הדברים, 
הגלום בהם.

הכותבת הינה אם ל- 6 ילדים, מנחת הורים מוסמכת בגישת שפר, ומעבירה 
חוגי הורים והרצאות בנושא חינוך ילדים.

diklajo@gmail.com :לתגובות
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קול גל מרענן ומוריד נפיחות בוורידים  ומחזיר את  התחושה  לרגלים 
עייפות וכבדות. מיוצר מחומרים טבעיים בלבד ואינו מייבש את  העור
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מכאב

הרגלים כואבות? הוורידים נפוחים?
קול גל להקלה מידית ולחידוש זרימת הדם

אל תתרגלו לכאבי רגליים!

מומלץ
לנשים בהריון
ולסוכרתיים

בהשתתפות
החזן פייטן

רפי ברזני

הסופ"ש יתקיים ב"ה
במלון המפואר
לאונרדו נגב 

שבת פרשת שמות
כ"ב-כ"ג טבת
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הרצאות מרתקות בנושאים
תורה ומדע  אמונה 
זוגיות  חינוך ילדים

שבת שירה ופיוט

073-2221270
לפרטים והרשמה חייגו עכשיו

מספר החדרים מוגבל!

ארגון הדברות מזמין אתכם לסופ"ש 
רוחני מיוחד עם מיטב ההרצאות 

מפי הרב הגאון 

זמיר כהן
והרב שלום כהן


