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 מעגלי התחדשות רוחנית  –" סולמות"
ה יְמָּ מָּ ם ֻמצָּב ַאְרצָּה וְרֹאׁשֹו ַמִגיַע ַהשָּ  ""וְִהנֵּה ֻסלָּ

 תקציר 
 

 מטרה  

 לפתח החינוכי ובצוות בתלמידים ולתמוך החינוכי המוסד עם בשותפות לפעול נועדה" סולמות" תוכנית

 כדי" לוהיך-א'  ה את ואהבת", "כמוך לרעך ואהבת"  של עקרונות על המבוססת ערכית יהודית חברה

 הספר שבית הלימודים אווירת את להיטיב, העכשוויים החינוכיים האתגרים עם בהצלחה להתמודד

 .ובשמחה מבחירה ומצוות תורה לחיי כולם את ולקרב, מספק

 רקע 

  וות, משמעת, לבוש, תרבות אתגרים חינוכיים שונים כגון: שמירת מצ עםמערכת החינוך מתמודדת היום

בחיי את החלל הפנוי של הרגש ההתחדשות אינטרנט ועוד, התופשים חשיפה ל, יםחברתי  אתגריםהפנאי, 

 .ער הדתיוהנ

  םיהחיים הדתי" - רגשייםעל פי מחקרים שיצאו לאחרונה, הפסקת קיום המצוות מגיע מקונפליקטים 

אותי  ההדת מפריד" – , חברתיים"'אנשים דתיים צבועים או שקרניים -מוסריים , גורמים לי צער"

 . "רלבנטיות ןאינאו  מגבילות אותיל אינו מוסרי, המצוות -הא" –ולעיתים גם אמוניים  ,"מהחברים שלי

 למקווה הפוכות, ולעיתיםת הצלחות חלקיות נוחלו אתגרים האלהה םהדרכים המקובלות להתמודדות ע.  

 כמענה זמן לאורך חותמם את שישאירו יסודיות תשובות הנותנות נוספות דרכים מחפשת החינוך מערכת 

 .האלה לאתגרים

 

 רציונל 

  תורהער מחיי תורה ומצוות נובע מהפער ההולך וגדל בין הציור המקובל של הוהתרחקות הנמחלק גדול 

, סובלנות וביטול רותיחחברה פתוחה מודרנית ), חוקים( לבין הערכים של כוחניות ה,יוהמצוות )כפי

 מעמדות(. 

אהבה התורת  –הפנימי  יהלצייר מחדש את היהדות על פי אופי , ישכדי להתמודד עם הפער הנוצר

 . הפרדיגמה האמונית החדשה :חייםהו

  כדי לאפשר . מהחברהוהתנהגות האדם בכלל, והמתבגר בפרט, מושפעים , הדעות הרגליםהמחלק גדול

תודעה ביסוס השיאפשרו יש ליצור מעגלים חברתיים חדשים  הפרדיגמה האמונית החדשהביסוס 

 משותפת. והעשייה ה

 תחולל, וחיקוי להערצה ומודל דוגמה שתהווה, ומורים תלמידים, ¬השפעה יכולת בעלת אנשים קבוצת 

 .נמצאת היא בהם החברתיים במעגלים וכללי אישי שינוי

 המותאמת פרדיגמה חינוכית חדשהיתבסס גם על  להנחלת הפרדיגמה החדשה התהליך החינוכי 

 רות. ילפרדיגמה האמונית: אהבה, נתינה וח

 בתהליך.  שתלבימורי בית הספר  צוות 

 

 שיטה 

  נוכיימוסד ח -הקמת צוות היגוי משותף אור פנימי.  

 מקרב מובילי דעת אצל תלמידים ומורים והצעה להשתתף בתוכנית. הצעת תמריצים למשתתפים שותפים  גיוס

 .על ידי המוסד

 " החינוכי והצוות תלמידותלקבוצת  "חלק א" בדרך אל הטובסמסטר א: סדנה שבועית. 

  מראש קבועים זמן מעגלי "סולמות" בפרקימפגשים קבועים של  ב: סמסטר.  

 :ב יעסקו המפגשים

 אמוני. -לימוד נושא עיוני .א

 ע פרויקטים של נתינה והתנדבות. ותכנון וביצ .ב

 שונות

 ליווי מחקרי לאורך כל התהליך. 
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 שינוי פרדיגמה אמונית

 
 ותהלו-ציור הא

 מקור החדשה הפרדיגמה הקיימתהפרדיגמה 
היחס לאלוקים כשליט 

וכועס אם לא נוקם 

 מקיימים את מצוותיו

", המוחלט הטוב" הוא אשר' ית הבורא את להבין צריכים ובראשונה אלוקות של אהבה

                       . כלשהו צער שהוא למי שיגרום שבעולם פנים בשום אפשר שאי כלומר

 ...הרי שברא את הבריות רק כדי להטיב להם.

 (ה)מהות הדת ומטרת

וצורה של תורה,  כן האנשים הללו, הם ציירו לעצמם צורה של אלקים 

אנכי וכל בעלי דת האמיתיים רוקקים גם בן ורוקקים באותו הצורה. וגם 

אדם גשמי , כי אין זה צורה של אלקים, אלא צורה של על אותם הצורה

. ואין זה צורה של דת, אלא צורה של איזה חיבור שהיה מותאם רע המזג

 .אך למחבר בלתי אחראי

 (האלוקותצורת  -ח "מאמר ל –מאמרי הסולם )

. לפלסתר, לזוהמת עבודה זרההתפילה כשהיא מתגשמת היא הופכת 

 איתן, קשה, תקיף, ושליט, נצחן,לוהים שהוא מציירו -האדם קורא לא

לוהים -ומשמעת של עבדות כפופה נתיניו עבדיו, והוא א ורודף כבוד

עלול להיות מרוצה על ידי שיבקשו ממנו בבקשות ובתחנונים דדוקא 

הוא מחפצו העז וממלא את המבוקש,  משתנה, אז משיפולי נפש

והמבוקש איננו אצילי כי אם פשוט, חפץ גס של צורך נאה או מכוער. 

חסרה היא העצמיות התוכית של פסולה היא, שכורה, ואלילית תפילה זו 

 מהות התפילה ותחשב לחטאה.
 (הוספות לאורות התפילה -הרב אברהם יצחק הכהן קוק )

 

 ציור המצוות  

 מקור הפרדיגמה החדשה הפרדיגמה הקיימת

 חב"ד ,בעל שם טובה מצווה מלשון צוותא וחיבור  מצווה מלשון ציווי 

הוא לא יוכל לשוב מיראה, אבל מאוד מוכשר הוא לשוב מאהבה שיראת 
 הרוממות תתחבר עמה...

 מאמר הדור( - קוק הכהן יצחק אברהם הרב )

 ה"להקב' לי איכפת מה וכי, בשאלתם( ד"פמ ר"ב) ל"חז דברי הם ואלה המצוות עבור האדם ל-המצוות עבור הא

 המצוות נתנו לא הוי? העורף מן ששוחט מי או וארוהצ מן ששוחט למי

 הגוף הזדככות פירושו, הזה והצירוף. ל"עכ הבריות את בהם לצרף אלא

                               .כולן והמצוות התורה מקיום היוצאת התכלית שזוהי העכור

 יב(  אות ,תורה מתן מאמר)

", עיטין ג"תרי" בשם בזוהר הקדוש נקראים מצות ג"שהתרי, שידוע .... ותרופה  העצ ןההמצוות  חוקים ןההמצוות 

 לבחינת להגיע איך עצות[ "עיטין ג"תרי"] שהם", פקודין ג"תרי" ובשם

 קונים זה ידי שעל, להשפיע הרצון את להשיג שהוא, הבריאה תיקון

 מה, התיקון הוא שזה. מסתלק וההסתר והצמצום, הצורה השתוות

 ".תבלין תורה בראתי, יצר הרע בראתי" ל"חז שאמרו

 – בעבודה" ושקטה יראה ארץ" מהי מאמר – אשלג שלום ברוך )הרב

 ן("תש

 . בתורה גדול כלל זה אומר עקיבא רבי -כמוך"  לרעך "ואהבת מצוות ב"ותרי אחת מצווה תרי"ג מצוות

 (ד"פכ ר"ב)

וה ראשונה והיחידה שתהא יותר בטוחה להחפץ לבא ואני אומר שמצ

לשמה, הוא לקבל על עצמו שלא לצבור לצורך עצמו, זולת במינימום 

ההכרחי לחיות בהם, דהיינו, בדיוק עד לידי סיפוק קיומו בלבד. ושאר 

, להושיע נדכאים וחולים, ולכל בריה שבעולם בשביל הציבורהזמן, יעבוד 

 שצריכה ישועה וסתם הטבה. 

 (אחת מצווה -  ז מאמר – הסולם מאמרי -  אשלג ליב יהודה הרב)
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 שינוי פרדיגמה חינוכית  

 

 

  ת בנפש האדםותכונ

 על פי בעל הסולם

 מקור הפרדיגמה החדשה הפרדיגמה הקיימת

 ניתן לכפות על התלמיד חופש הרצון  

ערכים דרך צעדים 

 משמעתיים

יש לעורר את הרצון העצמי 

 של התלמיד ללא כפייה

 ."ה נוהג ברוחני, והכל תלוי ברצוןיאין ענין הכפי"

 )תלמוד עשר הספירות חלק א(

 

 אם כי, כבישה בדרך להכניעם אפשרות אופן בשום "אין

 האורה של הדרך את לפניהם ולהראות, ולשגבם לרוממם

 "...והאדירה הרוממה

 מאמר הדור( - קוק הכהן יצחק אברהם הרב )

רצון לקבל הנאה ותענוג 

 בכל פעולה

חיבור האדם למצוות 

אינו מתעניין ברגשות 

התלמיד כלפי החומר 

 הנלמד

התלמיד יאמץ ערך חדש רק 

 אם ירגיש בו טוב, הנאה

 תועלתו/או 

אפילו תנועה הקטנה ביותר לא יניע... מבלי להטיב מה "

 )מאמר השלום( ."את עצמו

הגדרות ה"טוב" וה"רע" 

 מוכתבות על ידי החברה

מגננה אל מול תופעות 

 חברתיות עכשוויות 

השתייכות  לקבוצה ערכית 

בעלת חדשנות מחשבתית 

והתנהגותית המאפשרת 

 ומובילה שינוי 

לא  -... אני יושב, אני מתלבש, אני שח, אני אוכל. כל זאת "

רוצה להתלבש כך, ולדבר משום שאני רוצה לשבת כך, ואני 

ון שאחרים רוצים שאשב ... כל וכך, ולאכול כך. אלא מכי

." זה לפי רצונם וטעמם של החברה, ולא רצוני החפשי

 רות(י)מאמר הח

המוח )רצון לחכמה והגיון( 

( הם שני תוהלב )התאוו

המרכיבים של הרצון לקבל 

 תענוג

לימוד התורה מיועד 

בעיקר לקניית חכמה 

 לטובת פיתוח השכל. 

לעיתים קרובות נשכח 

שלימוד התורה מיועד 

 לשנות את האדם.   

של תענוג.   חלופהיש להציע 

לתענוג  תאווהמתענוג של 

. מתענוג של נתינהשל 

לתענוג של  ספקנות שכלית

 .אמון ואמונה

הם עולים בהר ה', כמו  .מה שאין כן להולכים בדרך ה'"

, היינו ", נקי כפים ובר לבב...מי יעלה בהר ה': "שכתוב

מוחא ולבא, ששניהם יהיו בבחינת השפעה ואמונה למעלה 

  ."מהדעת

 (מאמרים - כתבי הרב"ש)

אין  האדם יכול לתת מה 
 שאין בו

המורים עצמם מחנכים 
 ישנות. ות פרדיגמעל פי 

יפנים הפרדיגמות המורה 
מודל  יהווהוהחדשות 

 לחיקוי 

                                                ."דכלום יש לך נותן מה שאין בו"
 )פנים מאירות ומסבירות(

 מהורים ורואה שומע שהוא מה כל את מוצא שהוא הדור
 ואינו לבבו את לוקח אינו מוסרם אז, מערכו קטן ומורים
 ...צימאונו את משביר

 מאמר הדור( - קוק הכהן יצחק אברהם הרב )

האדם חפץ במענה 
 ובמשמעות

חוסר מענה לשאלות 
אמוניות שמטרידות את 

 הנוער

מענה לשאלות על פי מאמרי 
 וכתבי בעל הסולם

רצוני בהקדמה זו, לברר איזה דברים פשוטים לכאורה, "
כלומר, אשר ידי הכל ממשמשות בהם, והרבה דיו נשפכה 
בכדי לבררם. ובכל זאת, עדיין לא הגענו בהם לידי ידיעה 
ברורה ומספקת. שאלה א( מה מהותנו. שאלה ב( מה 
תפקידנו בשלשלת המציאות הארוכה, שאנו טבעות קטנות 

נה כשאנו מסתכלים על עצמנו אנו הימנה. שאלה ג( ה
מרגישים את עצמנו, מקולקלים ושפלים עד שאין כמונו 
לגנות. וכשאנו מסתכלים על הפועל שעשה אותנו, הרי אנו 
מחויבים להמצא ברום המעלות שאין כמוהו לשבח, כי 
הכרח הוא, שמפועל השלם תצאנה פעולות שלמות. ד( לפי 

טיב שאין למעלה שהשכל מחייב, הלא הוא ית' הטוב ומ
הימנו ית' ואיך ברא מלכתחילה כל כך הרבה בריות 
שתתענינה ותתיסרנה בכל ימי היותן, והלא מדרך הטוב 
להטיב, ועכ"פ לא להרע כל כך. ה( איך אפשר שמהנצחי 
שאין לו ראשית ואין לו תכלית, תמשכנה בריות הוות 

 )הקדמה לספר הזוהר(" וכלות ונפסדות.
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