בס"ד
אתר תנועת אריאל – מאגר הפעולות והצ'ופרים

לימוד על חינוך:
מתוך ההקדמה לחובת התלמידים:
שְׁ ֹלמ ֹה הַ מֶּ לְֶּך ָאמַ ר בְׁמִ שְׁ לֵי( כב ,ו" ):חֲ נְֹך ַלנַעַ ר עַ ל פִ י דַ ְׁרּכֹו גַם ּכִי יַזְׁקִ ין ֹלא י ָסּור מִ מֶּ נָה" .זֶּה הּוא עִ קַ ר
הַ חִ נּוְך שֶּ ֹּלא ִב ְׁלבַד בְׁשָ עָ ה שֶּ הַ נַעַ ר נַעַ ר ,וְׁי ַד ָאבִיו עֹודָ ּה תַ קִ יפָה עָ לָיו י ִשְׁ מַ ע לֹו וַיַעֲ שֶּ ה ּכְׁמִ ְצְֹׁותָ יוַ ,רק גַם
ּכְׁשֶּ יִגְׁדַ ל ו ְׁהּוא ב ְִׁרשּותֹוַ ,אף ּכִי יַזְׁקִ ין ֹלא י ָסּור מִ מֶּ נָהּ .כִי הַ חִ נּוְך ֹלא ְצִּוּוי ְׁלבַד הּוא ,שֶּ מְׁ ְַצּוֶּה אֶּ ת בְׁנֹו אֹו
תַ לְׁמִ ידֹו עֲ שֵ ה ּכְָך וְׁכְָך ,גַם ֹלא הֶּ ְׁרגֵל ִב ְׁלבַד הּוא ,שֶּ מַ ְׁרגִילֹו לַעֲ שֹות מַ עֲ שִ ים טֹובִים ,יֹותֵ ר גָדֹול ו ְׁיֹותֵ ר פֹועֵ ל
מִ ן הַ צִּוּוי ּומִ ן הַ הֶּ ְׁרגֵל הּוא הַ חִ נּוְךּ ,ושְׁ נ ֵי אֵ לֶּה הַ צִּוּוי ו ְׁהַ הֶּ ְׁרגֵל ַרק ְּׁכלֵי תַ שְׁ מִ ישֹו הֵ ם ,שֶּ הַ מְׁ חַ נְֵך מכ כ ְָׁרח
לְׁהִ שְׁ תַ מֵ ש בָהֶּ םְׁ ,לְצַּוֹותֹו ּולְׁהַ ְׁרגִילֹוּ ,כְׁדֵ י לְׁחַ נְׁכֹו בְׁדֶּ ֶּרְך ד...'.
ּוכְׁשֶּ נֶּאֶּ מְׁ ָרה תֵ בָה זֹו עַ ל חִ נּוְך הַ ָבנִיםָ ,אז הַ ַּכּוָנָה הִ יא ְׁלגַדֵ ל ּולְׁפַ תֵ חַ אֶּ ת טִ בְׁעֹו ו ְׁהַ כְׁשָ ָרתֹו שֶּ ל הַ יֶּלֶּד
שֶּ נִמְׁ ְצְָׁאה בֹו בְׁמִ דָ ה קְׁ טַ נָה אֹו בְׁכ ֹחַ אֹו בְׁהֶּ עְׁ לֵם ְׁלבַד ּו ְׁלגַלֹותָ ּה .וְׁכֵיו ָן שֶּ הָ אִ יש הַ יִשְׁ ְׁראֵ לִי עֹוד ְׁבי ַ ְׁלדּותֹו רּוחַ ד'
נִשְׁ מַ ת שַ דַ י טְׁ מּונָה ּוגְׁנּוזָה בֹוְ .צ ְִׁריכִים ְׁלגַדֵ ל ּולְׁחַ נְֵך אֹותֹו לְׁהֹוְצִיאָ ּה ְׁלגַלֹותָ ּה ּולְׁהַ פְׁ ִריחָ ּה ו ְׁהָ י ָה לִיהּודִ י נֶּאֱ מָ ן
ְׁתֹורתֹו מֵ עַ ְצְׁמֹו י ֶּחְׁ פָץּ ,ומִ דַ ְׁרּכֹו גַם ּכִי יַזְׁקִ ין ֹלא י ָסּור ,ו ְׁהַ מְׁ ְַצּוֶּה ַאף הַ מַ ְׁרגִיל אֵ ינֹו בָטּוחַ שֶּ הַ בֵן אֹו
עֹבֵד ה' ,ב ָ
הַ תַ לְׁמִ יד הַ מְׁ כְצּוֶּה ו ְׁהַ מִ תְׁ ַרגֵל י ַעֲ שֶּ ה ּכְׁמִ ְְׁצו ָתֹו ,גַם ּכְׁשֶּ יִגְׁדַ ל וְׁי ִהְׁ י ֶּה ב ְִׁרשּות עַ ְצְׁמֹו .ו ְׁעַ ל זֶּה ְִצּוָה שְׁ ֹלמ ֹה הַ מֶּ לְֶּך
"חֲ נְֹך ַלנַעַ ר" ו ְׁכּו' תְׁ חַ נְׁכֹו ,אֶּ ל קִ ְׁרבֹו תַ חְׁ ד ֹר ,ו ְׁאֶּ ת קְׁ דכ שַ ת הַ יִשְׁ ָראֵ ל אֲ שֶּ ר בֹו בְׁהֶּ עְׁ לֵם – תְׁ ַגלֶּה ,ו ְַׁרק ָאז גַם ּכִי
יַזְׁקִ ין ֹלא י ָסּור מִ מֶּ נָה.
אֲ בָל שְׁ ֹלמ ֹה הַ מֶּ לְֶּך ֹלא אֶּ ת תַ ְׁכלִית הַ חִ נּוְך ִב ְׁלבַד הֹודִ יעָ נּו ,שֶּ תַ ְׁכלִיתֹו לַהֲ בִיאֹו אֶּ ל גַם ּכִי יַזְׁקִ ין ֹלא י ָסּור
מִ מֶּ נָהַ ,רק גַם אֶּ ת הָ א ֹפֶּ ן ו ְׁהָ אֶּ מְׁ ְצָעִ י אֵ יְך לָב ֹא אֵ לָיו בֵאֵ ר לָנּו בְׁמִ לִים "חֲ נְֹך ַלנַעַ ר עַ ל פִ י דַ ְׁרּכֹו" ,שֶּ זֶּה הּוא
הָ עִ קָ רּ .כִי הַ מְׁ ְַצּוֶּה ו ְׁהַ מַ ְׁרגִיל ִב ְׁלבַד ,אֵ ינֹו ְצ ִָריְך לִתֵ ן לֵב אֶּ ל הַ בֵן ו ְׁהַ תַ לְׁמִ יד ,לָדַ עַ ת אֶּ ת טִ בְׁעָ ם ו ְׁשִ ְׁכלָם ו ְׁכּו',
עָ לָיו ַרק ְׁלְצַּוֹות עֲ שֵ ה ּכְָך אֹו ּכְָך ו ְׁדַ י לֹו ,גַם אֵ ינֹו מַ ְׁרגִיש חֹוב בְׁעַ ְצְׁמֹו לְׁטַ פֵ ל ְׁבכָל תַ לְׁמִ יד ו ְׁתַ ְׁלמִ יד בִפְׁ נֵי עַ ְצְׁמֹו,
יּוכַל הּוא ְׁלְצַּוֹות לְׁהַ ְׁרבֵה תַ לְׁמִ ידִ ים ְׁבנֵי גִיל אֶּ חָ ד ְצִּוּוי אֶּ חָ ד ,עֲ שּו ּכְָך אֹו ּכְָךּ ,כִי ֹלא בְׁתַ לְׁמִ יד אֹו ַבבֵןַ ,רק בֹו,
בַמְׁ ְַצּוֶּה ִב ְׁלבַד הַ דָ בָר תָ לּוי ,הּוא י ְׁ ְַצּוֶּה וְׁזֶּהּו הּוא הַ ּכ ֹל .אֲ בָל הַ מְׁ חַ נְֵך שֶּ רֹוְצֶּה ְׁלגַלֹות אֶּ ת נִשְׁ מַ ת הַ תַ לְׁמִ יד
ירּה שֶּ תִ בְׁעַ ר בְׁאֵ ש שֶּ ל מַ עְׁ לָה לְׁמָ רֹום ו ְׁקָ דֹוש ,וְׁככלֹו – ַאף ּכ ֹחֵ י גּופֹו
הַ טְׁ מּונָה ו ְׁהַ גְׁנּוזָה בֹוְׁ ,לגַדְׁ לָּה ּולְׁהַ בְׁעִ ָ
בִקְׁ דכ שָ ה י ִתְׁ גַדְׁ לּו ּול ַ
ְׁתֹורת ד' י ִשְׁ תֹוקֵ ק ,מכ כ ְָׁרח הּוא לְׁהַ ְׁרּכִין אֶּ ת עַ ְצְׁמֹו אֶּ ל הַ תַ לְׁמִ יד הַ מִ תְׁ חַ נְֵך עַ ל י ָדֹו ,וְׁלַחְׁ ד ֹר
אֶּ ל תֹוְך קַ טְׁ נּותֹו ּונְׁמִ יכּותֹו ,עַ ד אֲ שֶּ ר יַגִיעַ אֶּ ל נִיְצֹוץ נִשְׁ מָ תֹו הַ גְׁנּוזָה ַאף נֶּעֱ לָמָ ה ּולְׁהֹוְצִיאָ ּהּ ,ולְׁהַ צְׁמִ יחָ ּה
ּו ְׁלגַדְׁ לָּה.
וְׁכֵיו ָן שֶּ ּכֵןֹ ,לא ְׁבכָל הַ נְׁעָ ִרים שָ ו ֶּה הּוא הַ חִ נּוְך ,תָ לּוי הּוא ְׁבכָל נַעַ ר וְׁנ ַעַ ר ּכְׁפִ י טִ בְׁעֹו ,דַ עְׁ תֹו ,מִ דֹותָ יו ו ְׁכּו',
ו ְׁאֹותָ ם עַ ל הַ מְׁ חַ נְֵך לְׁהַ ּכִיר ו ְֹׁלא דַ י לֹו לַמְׁ חַ נְֵך אִ ם ַרק אֶּ ת עַ ְצְׁמֹו ו ְׁדַ עְׁ תֹו ְׁלבַד יַּכִירּ ,כִי אִ ם בַמִ תְׁ חַ נְֵך הַ דָ בָר
יֹורהַ ,רק גַם בְׁדַ עַ ת ו ְׁכ ֹחֵ י הַ תַ לְׁמִ יד י ֹאחַ ז ,י ְׁשַ מֵ ש
תָ לּויֹ ,לא בְׁדַ עְׁ תֹו ו ְׁכ ֹחֵ י עַ ְצְׁמֹו ִב ְׁלבַד י ְׁשַ מֵ ש וְׁי ִ ְׁפעַ ל ,יְׁ ְַצּוֶּה ו ְׁ ֶּ
וְׁי ִפְׁ עַ ל ,ו ְֹׁלא מַ ה שֶּ יְׁ ְַצּוֶּה ו ִיחַ נְֵך ָלזֶּה יְׁ ְַצּוֶּה ו ִיחַ נְֵך לְׁתַ לְׁמִ יד ַאחֵ ר הַ שֹונֶּה מִ מֶּ נּו בְׁטֶּ בַעָ ,רְצֹון ,מִ דֹות ו ְׁכּו' .וְׁזֶּה
ָרמַ ז לָנּו שְׁ ֹלמ ֹה הַ מֶּ לְֶּך "חֲ נְֹך ַלנ ַעַ ר עַ ל פִ י דַ ְׁרּכֹו" ,עַ ל פִ י דַ ְׁרּכֹו שֶּ ל ּכָל אֶּ חָ ד ו ְׁאֶּ חָ ד.
אין חינוך בלא אמונה .אמונה בחניך ,בפוטנציאל הטמון בו ,בחיוב הגנוז בו .אמונה של המחנך
בעצמו ,ביכולת לתרום לחניך ,לתמוך בו ,לסייע לו ולחזק אותו .עובד אדמה ממתין בסבלנות
מתוך אמונה בבורא עולם להופעת הניצנים ,הפרחים .כמוהו המחנך .הוא טורח ומשקיע .לא
תמיד נושאים מאמציו פירות בשלים בעיתם .האכזבה עלולה לכרסם ולהוביל לייאוש .אבל
המאמין בחיי העולמים ומחנך מתוך אמונה מתמלא מתינות ,סובלנות ותקווה.
"וְצריך אתה אחי לדעת שזכויות המאמין ואפילו נתקרב למעלת הנביאים בהתנהגותם ועבודתם כלפי
ה' יתברך ,אינם מגיעים לזכויות המדריך בני אדם ,שזכויותיו נכפלות במעבר הימים ובמחזורי
השנים( "...רבינו בחיי-חובת הלבבות).
קל מאד לגדל צמחים -אתה משקיע בהם אהבה והם מחזירים לך כפליים .צמחים לא מאיימים
עליך ,גם כלבים לא ,להפך! אתה משקיע בהם אהבה והם מחזירים לך שבעתיים .כלבים לא
מותחים עליך ביקורת ,הם לא דורשים ממך גיוס כוחות נפש מיוחדים .רק מבקשים ממך מעט
ליטופים ומחזירים לך תמורת זה ליטופים אדירים לאגו שלך .
אנשים זה סיפור אחר לחלוטין .
לגדל אנשים זה דורש גישורים אומנותיים ,שאף אומנות אינה דורשת .לא ציור ,לא משחק ,לא
ריקוד ,לא ניגון ,לא פיסול ולא שירה .
לגדל אנשים זו אמנות הדורשת את כל כולך !
עד טיפת הפוטנציה האחרונה שלך...
"כל אחד הוא גאון .אבל אם את שופטת דג לפי היכולת שלו לטפס על עץ ,הוא
יבלה את כל החיים שלו כשהוא חושב שהוא טיפש – ".אלברט איינשטיין
מרכז ההדרכה המקוון של תנועת אריאל http://www.tariel.co.il/?CategoryID=1680
פעולות ,ערבים ,סיפורים ,משחקים ועוד.

