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עזרים

תיאור עזרים דידקטיים (מתודה/
סיפור /סרט וכד')

המקור שילמד היא האגרת של הרב קוק לבי"ס בצלאל.
של הנקודות המרכזית:
א .החשיבות של העיסוק באמנות.
ב .הקשר שבין ההתעוררות לעיסוק באומנות לתהליך הגאולה.
ג .ההתעוררות האומנות כמשל לתהליך הגאולה.
החידוש הוא שהעיסוק באומנות עם כל הבעיות הכרוכות בכך ,הינה סימן מובהק להתעוררות תהליך
הגאולה של עם ישראל ,ולכן יש לעודד את המגמה הזו.
עולם האומנות והיצירה מאוד קרוב לעולמם של התלמידים .התרבות סביבנו מלאה ביצירות תרבות.
שאלת הגבולות היא גם שאלה שעולה בכל עת ,בעקבות החשיפה למדיה החדשה [בולט בתכניות כמו
כוכב נולד] ,וגם בתהליכים האישיים של התלמידים.
לרבי ם מהתלמידים ובמיוחד התלמידות ישנן התנגשויות בין עולם ההלכה לביטוי האומנתי העצמי.
המקור מאיר באור חיובי מאוד את כל הנושא ,ובכך הוא מאפשר שיחה גלויה ודיון פתוח ללא
התנגדות.
מספר הצעות:
א .לפתוח בהודעה שאח ת מן הבנות נגשה לאודישינים ב'נולד לרקוד' והתקבלה ,מה כצוות חינוכי
יש לעשות? לעודד? להתנגד?
ב .ניתן להביא את הסרט פורים -של מעלה ,כמו"כ אפשר להביא קטע מסרוגים ולשאול האם
יצירה מהסוג הזה חיובית בכלל.
ג .אפשר להשמיע בכניסה לשיעור ,שיר של זמר חסידי אבל בסגנון מאוד עכשווי [לדוג' קליפ של
להקת 'החברה'].

העזרים מחדדים את הקושי והמורכבות של השאלה ,לפעמים עד כדי תמיהה האם פיתוח אומנתי
כיצד העזרים הדידקטיים מסייעים בהכרח סותר תהליכים הלכתיים.
א .איך להתייחס לתרבות ש סביבנו ,תרבות שדוגלת במימוש העצמי ,בעצמאות היצירה ,בשחרור
לקישור בין הנקודות הרלוונטיות
מגבולות.
שבמקור לעולמו של התלמיד?
ב .איזה חיוב ניתן למצוא בהתפתחות התרבותית -קולנוע ,טלויזיה ,רדיו ,תיאטרון.
ג .האם יש דבר כזה יצירה דתית ,האם יכולה להיות יצירה דתית -דין סביב סרוגים.
ד .האם כל תוכן דתי הוא תוכן חיובי? ['החברה']
א .מורכבות השאלה.
נקודות לדיון במהלך השיעור
ב .אילו נקודות חיוביות יש ביצירה ואיזה נקודות שליליות.
ג .מה עושים בהתנגשות בין הלכה ואומנות.
ד .האם לא 'יצא שכרנו בהפסדנו' בעיסוק בשאלה הזו? האם אנחנו לא מוותרים יותר מדי?
ה .איך יוצרים יוצרים דתיים -אמוניים ,אם יש דבר כזה?
ו .מה החידוש בדברים הרב קוק שמסייע בנושא הזה?
ז .ניתן לסיים במאמר של הרב רונן לוביץ שמסכם היטב את הנושא.
אחת מבנות מגמת אומנות באולפנה יצרה מוצג שבה היא מצולמת רוקדת בבגדי ריקוד .ההנהלה
שאלת הפנמה שעשוייה להופיע במבחן ,לאור השיעור
פסלה את המוצג ,וקבעה שניתן לה ציג אותו רק בחדר צדדי ולכתוב שהכניסה לנשים בלבד .דבר זה
עורר התנגדות קשה.
א .הסבירי את חשיבות מגמת אומנות באולפנה ע"פ דברי הרב קוק.
ב .כתבי שתי טענות לכל צד של הויכוח.
ג .כתבי את דעתך המנומקת ,הסתמכי על מקורות שלמדת.

המקור הנלמד  -אגרת הרב קוק למייסדי "בצלאל":

"הנֵּה זרם מַ יִם ָק ִרים עַ ל הָ עֲצָ מוֹת הַ מפצָ ח ֹות" :ארץ יִש ָראֵּ ל ִמת ַנערת" .הַ ִהתעוֹררּות ִהיא ָאמנָם ִא ִטיתִ ,א ִטית מאֹד ,עָ ֵּקב בצַ ד אֲ גּו ָדלּ ,ובהַ פ ָסקוֹת גדוֹלוֹת ,אֲ בָ ל
ִ
ִמכָל מָ קוֹם ִהיא ִמת ַנערת ,נִ צָ ֵּני הַ ת ִחיָה נִ ש ָקפִ ים ל ִמי שחָ פֵּ ץ ל ִהס ַתכֵּל יָפה .אחָ ד ִמ ִסימָ נֵּי הַ ת ִחיָה הַ מבהָ ִקים ִהיא הַ פעלָה הַ נִכבָ ָדה הָ עוֹמדת לָצֵּ את ֵּמאֲ ג ָדתכם
הַ נִ כבָ ָדה" :ת ִחיַת הָ אָ מָ נּות והַ יֹפִ י הָ עִ ב ִרי בא"י – ארץ ישראל" .מ ַלבֵּ ב הַ מַ חֲ זה ּומַ ר ִהיב לִ ראוֹת את ַאחֵּ ינּו ַרבֵּ י הַ כִ שָ רוֹן ,גא ֹונֵּי הַ יֹפִ י והָ ָא ָמנּות ,הַ מוֹצ ִאים ָמקוֹם
ירנּו הַ קדו ָֹשה ,ש ִהיא כחו ָֹתם עַ ל לִ בֵּ נּו ,בפִ רחֵּ יהם
הָ גּון בַ שדֵּ רוֹת הַ רחָ בוֹת והַ גבוֹהוֹת של הַ חַ יִים הַ כ ָללִ יִ ים ,ורּוחַ מָ רוֹם נָשָ א אוֹתָ ם ַלהֲ בִ יָאם ירּושָ לַימָ ה ,לעַ טֵּ ר את עִ ֵּ
הַ נחמָ ִדים ,לִ היוֹת ב ִקרבָ ּה לכָ בוֹד ּול ִתפארת ,גַם לִ ב ָרכָ ה ותוֹעלת.
מּורה מאֹד.
רּודים בִ שאֵּ לַת הַ ִקיּום הַ חֲ ָ
ו ִסימָ ן טוֹב כָזה נָכוֹן שהַ כֹל יִ היּו שמֵּ ִחים ב וֹ ,הַ צעִ ִירים וגַם הַ ז ֵּקנִים ,גַם הַ יוֹתֵּ ר ָק ִרים והַ יוֹתֵּ ר ט ִ

"משל הבובה" מבטא את ראׁשית התחיּיה למרות שאין זו התכלית הסופית.
הַ יַל ָדה הַ נעִ ימָ ה והָ אֲ הּובָ ה ,הַ בַ ת הַ נחמָ ָדה ,שַאחֲ ֵּרי מַ חֲ לָה אֲ ר ָכה ּוממשכת ,גַם נוֹאשתַ ,אחֲ ֵּרי מַ ראה של פָ נִים ִחּו ִרים כ ִסיד ,שפָ ַתיִ ם כ ַמראה הַ תכֵּלת ,חּום בוֹעֵּ ר
כתַ נּורִ ,סמּור ּופִ רפּור צַ מ ִרי ִריִ ,הנֵּה פָ קחָ ה עֵּ יניהָ וַ ִתפ ַתח שפָ תיהָ הַ סגּורוֹת חוֹתָ ם צַ ר ,הַ י ַָדיִם הַ קטַ נוֹת ִמתנ ֹועֲעוֹת בִ תנּועָ ה של חַ יִים ,הָ אצבָ עוֹת הַ ַדקוֹת והַ צַ ח ֹות
"א ָמאִ ,א ָמא ,הַ בבָ ה ,תנִי לִ י הַ בבָ ה ,הַ בבָ ה
ידן .הַ שפָ תַ יִ ם נָעוֹת ,כִ מעַ ט שָ בוֹת למַ ראה בָ שָ ר ,וקוֹל כָאּוב מֵּ הן נִשמָ עִ :
הוֹלכוֹת ָאנה וָ ָא נָה ,הֵּ ן מבַ קשוֹת את ַתפ ִק ָ
ַאחים והָ אֲ חָ יוֹת ,גַם הַ ז ֵָּקן והַ ז ֵּקנָה שכבָ ר ָשכחּו מֵּ ֹרב ָשנִים ַגם את
יתיהָ " .קוֹל שָ שוֹן וקוֹל ִשמחָ ה ,הַ כֹל שמֵּ ִחים ,הָ ָאב והָ אֵּ ם הָ ִ
הַ חֲ בִ יבָ ה שזה זמַ ן כַ בִ יר ֹלא ר ִא ִ
ִמשחֲ ֵּקי הַ יַלדּות של בנֵּיהם" .שוֹשַ נָה הַ קטַ נָה מבַ קשת את הַ בבָ ה" ,בָ רּוְך ה' אוֹת לטוֹבָ הַ .ו ַדאי כבָ ר חֲ ָלצַ ָתּה חַ מָ ה (על פי ַשבָ ת קל"ז) .גַם הָ רוֹפֵּ א הַ ָקרּוא כָאהּוב
הַ בַ יִת והַ ִמשפָ חָ ה ל ַָקחַ ת חֵּ לק ב ִשמחָ תָ ּה ַתחַ ת אֲ שר ִהש ַת ֵּתף בצַ ע ֲָרּהִ ,הנֵּה גַם הּוא מַ סכִ ים" :אוֹת לטוֹבָ ה" ,הַ ק ַריזִ יס עָ בַ ר ב ָשלוֹם .עַ ָתה הַ ִתק ָוה מ ַשחקת כִ י ִתחיה
שוֹשַ נָהִ ,תג ַדל ו ִתיף ,ותֵּ הֵּ א לִ גברת בַ בָ נוֹת .הַ בבָ ה ָאמנָם ִהיא הַ שאֵּ לָה הָ ִראש ֹונָה ,אֲ בָ ל עוֹד ִתשַאל ו ִתשַאל .רּוחָ ּה ּוגוִ ָיתָ ּה יֵּלכּו הָ לוְֹך וחָ זָ קִ ,תדרֹש עוֹד גַם ַמרפֵּ א ,גַם
יסים ושַ הֲ ר ֹונִ ים ,גַם מוֹרה ועֵּ ט ,גַם סֵּ פר ַועֲב ֹו ָדה ,ועוֹד ,וָעוֹד .למַ ראֵּ ה דבָ ִרים ָכ אֵּ לה ִיצהֲ לּו הַ כֹל .הַ זָ ֵּקן והַ ז ֵּקנָה יַחגרּו גִ יל.
מָ ָרק ,גַם בָ שָ ר ולחם ,גַם שַ למָ ה ,גַם שבִ ִ
ַאחים והָ אֲ חָ יוֹת הַ צעִ ִירים יִמחאּו ַכף ו ִירקדּו ִמטוֹב לֵּב .וזה לזה מ ַמללִ ים" :שו ַֹשנָה ק ַטנָה ,הַ יָפָ ה ונח ָמ ָדה ,שוֹאלת בבָ ה,
הָ ָאב והָ אֵּ ם עֵּ ינֵּיהם דוֹלפוֹת ד מַ ע ָששוֹן .הָ ִ
הָאח!".
ירּושָ לַיִם הָ אֲ הּובָ ה ,שוֹשַ נַת הָ עֲמָ ִקים ,בַ ת צִ י ֹון הַ י ָק ָרה ,זֹאת הַ בַ ת הַ י ָק ָרה ,ח ֹולַת מַ חֲ לַת הַ גָלּות הַ מָ ָרה ,הַ זעּומָ ה והַ ממשָ ָכה .בָ ניהָ ש ֵּכחּוהָ ַ ,ר ִבים נוֹאֲ שּו ֵּמ ִרפיוֹן לֵּב,
ֲבּורה .עַ ָתה זרם חַ יִים מַ רעִ יד ב ַרעַ ד נָעִ ים את הָ עֲצָ מוֹת הַ מד ָכא ֹות והַ חוֹלוֹתִ ,היא דוֹרשת יֹפִ י ,אָ מָ נּות ,מלאכת ַמחשבת .אּולַי ֵּאין הַ ָדבָ ר בעִ תוֹ,
ִמ ִתקוָ ה וחַ יִים ע ָ
ישה בעַ צ ָמּה
דּומים ,יוֹתֵּ ר מכ ָר ִחים .כֵּן ,אּולַי ואּולַי ,יֵּש ויֵּש ,אֲ בָ ל הַ ד ִרישָ ה הַ בָ ָא ה ִמלֵּב בָ ניהָ  ,מֵּ רּוחָ ּה אֲ שר ָשפ ָכה ֲעלֵּיהם ,הַ ד ִר ָ
יֹאמרּו בַ ֲע לֵּי חשבוֹן ,ישנָם צ ָרכִ ים ק ִ
ִהיא אוֹת חַ יִים ,אוֹת ִתקוָ ה לִ ישּועָ ה ונחָ מָ ה.
ּומַ ה נִ כבָ ד הּוא ל ַָדעַ ת ,שאוֹת חַ יִים זה אֵּ יננּו ַרק אוֹת ֵּריק ִמכָל תֹכן מַ מָ ִשי ,כִ י ִאם יֵּש ב ֹו גַם כֵּן פ ִרי ותוֹעלת .הַ ִמקצוֹעַ החָ שּוב הַ זה ,של הָ ָא ָמנּות הַ יָפָ ה ,יּוכַל
באֱ מת להָ בִ יא ב ָרכָ ה ולִ פתחַ שַ ֲע ֵּרי פַ רנָסָ ה וכַלכָ לָה ל ִמשפָ חוֹת ַרבוֹת מֵּ ַאחֵּ ינּו עַ ל ַאדמַ ת הַ קֹדש" .והָ יָה פִ רי ֹו למַ אֲ כָל ועָ לֵּהּו לִ תרּופָ ה" (יחזקאל מ"ז ,י"ב) .והּוא
ירה ,עַ ל
ירה ּומ ִא ָ
יפַ ַתח ג"כ – גַם כֵּן  -את רגש הַ יֹפִ י והַ טֹהַ ר ,שבנֵּי צִ י ֹון הַ י ָק ִרים מכשָ ִרים ל ֹו עַ ד מאֹד ,ירו ֵֹּמם נפָ שוֹת ַרבוֹת ּומד ָכא ֹות לָתֵּ ת ָלהן ִהס ַתכלּות ב ִה ָ
הַ ד ַר ת הַ חַ יִים ,הַ טבַ ע והַ מלָאכָ ה ,עַ ל כבוֹד הָ עֲבוֹדָ ה והַ חֲ ִריצּות .כָל אֵּ לה ִהנָם פ ִרינצִ יפִ ים (עקרוֹנוֹת) נִ שָ ִאים ,שממַ ל ִאים את נפש כָל ִאיש עִ ב ִרי ִרג ֵּשי גִ יל והָ ָדר".

