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המסגרת הראשונה להכשרת מורי מבוגרים

חינוך מבוגרים נוכח משבר זהות לאומי 
שני פרקים מתוך מאמר שנכתב ב-1950

מרדכי מרטין בובר

חינוך המבוגרים במדינת ישראל

כבררמזתישענייןחינוךהמבוגרים,כשהואנדוןבכלחומרחשיבותו,לעולםאתהמוצאבוזיקתו
שלמצבהיסטורימסוים,שעםמןהעמיםשרויבו.טיבהשלזיקהזובכךשטעמוותוכושלאותו

מצבוהתפקידהחינוכיהנובעמהםקובעיםאתתוכניתהלימודיםוגםאתשיטתם.
מהטעמוותוכושלמצבנוההיסטוריבשעהזו,ומההתפקידהחינוכיהנובעמהם?]מדוברב[

מצבללאתקדיםותפקידללאתקדים.
]=להבינו,לפרשו[בחינתרשתשלמושבות יכולאתהלהולמו גלות מהשאנוקוראיםבשם
שאנו ומה לעקרות, נדונו ולפיכך אחרים ברשות עומדות אלו שמושבות אלא מולדת, בלא
לעצמן, לבנות המושבות אותן שמנסות ניסיון בחינת לדורשו אתה יכול ציונות, בשם קוראים
בדרךתיקוןארץ-מוצאן,מולדתעצמאיתויוצרת.במקוםההתיישבותהבורחתמןהמרכז,שכל
ספריזיכרונותיהשלהישבנות]=הקולוניאליזם[העולמיתמספריםעליה,באהכאןהתיישבות
השואפתאלהמרכז.תנועהפרדוקסליתזוהגיעהלמידתהצלחהמרובהבזכותושלֶהפך-טיפוס
מיוחדבמינו,בזכותאותוטיפוס-אדםחדששקםלעמנובתקופתהעליותהראשונות,והואשעלה
של ומפעלם חייהם היו עשויים זה תהליך של וטעמו טיבו לפי חזק. מרכז-גיבוש ליצור בידו
דורותחלוציםלהתגבשסביבושכבות-שכבות,בדרךהשתלשלותהמתחדשהוהולכתשלאליטות
חלוציותמקרבהגולה,עדשיגיעמעשההגיבושהמכריעלידיגמר.ואולםהגלים'ההיסטוריים'

1950. פברואר-מארס וספרותי,  מדיני  ירחון   – במולד  לראשונה מבוגרים',התפרסם 'חינוך בשם במלואו, המאמר
הפרקיםניתניםכאןבשינוייםקליםשלכתיבוסגנון,שהזמןגרמם.

)C(כלהזכויותשמורותלעיזבוןהספרותישלמרטיןבובר.
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האורגנית התוכנית את וטרפו סחפו כמותם, ידעה לא קודמת תקופה ששום ושמד, עושק של
לעליית פתח פרץ אלה גלים של לחצם מכוח שנתחולל הפוליטי שהמפנה בשעה בייחוד כולה,
ההמונים.'המושבות'שנתכוונוליצורלעצמןמולדתמעט-מעט,בעלכורחןשהןהולכותובטלות
זו.במקוםקצבושלתכנוןבאקצבושלאונס,שכלתכנוןהוכרחלהסתגל עלייה בנחשוליהשל
מפעלי מכל זה מפעל ובחרו תבל ארצות מכל זו ארץ שבחרו החלוצים אליטות במקום אליו;
העולם,ולהם,לארץזוולמפעלזה,מסרואתכלנפשם–באוגושים-גושיםשלבניאדםשבוודאי
ובכוח כזה בשיעור הם מצויים כלום אבל טיפוסי-חלוציםאמתיים, וכמה כמה בתוכם מצויים

כזה,שיוכלולעמודבפניהשאר,בפניהמוניהמהגריםגרידא,ויוכלולהשפיעעליהם?
מופלג שינוי מזו זו הן שונות הגלויות, היינו 'המושבות', החמורה. הבעיה לסף הגענו כאן
בטיבן,בשפתןובאורחחייהן.התוכניתהאורגניתמכוונתהייתהלכךשחלוציהיתלכדולאחדות
עדה שבין הנפש ריחוק ועל ההוויה ריחוק על שתתגבר מרכז-גיבוש, של אחדות היא חדשה,
הגלים על-ידי האורגאנית התוכנית כשנסחפה להבא. אחידה התפתחות גם ותבטיח לחברתה
'ההיסטוריים',נעשהגםתפקודהשלהאחדותמפקפק.ואנולאהרימצבנוכהרימצבןשלארצות
חיי של שהכורח עד לחכות נוכל לא אנחנו ל'כור-היתוך': שנעשו עד להמתין שיכלו הברית,
דורותאתההבדליםהמפוקפקים.עתה,משהשתלשלוהדברים ויפלסבמשךכמה יישר השיתוף
כפישהשתלשלו,איןלנודרךאלאלהיעשותבזמןקצרמאודלאחדות-עםממשית,בעלתכלכלה
אחידהותרבותאחידה.באמצעיםחיצונייםלאתקוםאחדותזו.היכןהגורםהרוחני,שישבכוחו

להקימה?
אפשר אי בטיבו, חלוצי שאינו אדם אמנם אחר. ולא הוא המבוגרים, חינוך  הוא  זה  גורם 
לא מפסיד שבה החלוצי שהיסוד הציונות, של זו מאוחרת בתקופה בייחוד חלוץ, להיות לחנכו
מעטמכוחדחיפתוומשיכתו.אבלאפשרוצריךלמצואבתוךכלעלייתההמונים,בתוךכלאחד
ללכדם צריך ולפתחו: לעוררו וצריך ואפשר בלבם רודם חלוצי שניצוץ האנשים את מעדותיה,
של אלו קדמיות משמרות מחנכת. לעילית בקיצור, – אחריה ומושכת אליה המושכת לעילית

העליותימצאוגםאתהמגעבינןלביןעצמןואתהמניעיםלפעולהמשותפת.
ומשראינושדרך-חינוךזו,חינוךמחנכים,היאהכרחית,הריאנומצוויםגםלפתוחאתלבנו
להכרה,ששובאיןהניצוץהחלוציניתןלהלהיבובימינובאותםהאמצעיםשיפיםהיולולפנים,
נפשו מעיקרה. בינתיים נשתנתה הגולה מן הבא מישראל אדם של הנפשית האווירה שכל לפי
של הרוחניים הערכים ומאמיתות האנושית מהחברה האדם, מן היא מתייאשת ייאוש: אכולת
המיןהאנושי.ייאושזהמתכסהלעתיםבטליתהשלדעהפוליטיתפלוניתאואלמוניתאומבקש
לומפלטבהשתייכותלאחתהחבורות.אבלהואמחלחלונוקבעדתהומהשלהנפש,וגםמציאותה
שלמדינהיהודיתאיןבהכדילהתגברעליו.אפילוהרעיוןהלאומילכשעצמו,עלאףכלהישגיו,
אינומספיקלכך.שהריבינתייםנתגלהבעולם,שכללותהרעיונותהלאומייםבניגודיהםומלחמת

הכולבכלהדוגלתבשםהקיוםהלאומיעלולותלבטלאתקיוםהאדם.
ולאזואףזו.גםבתקופהההרואיתשלהחלוציותלאהיההמניעלאומיבלבד.והנהבימינו
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אלה,בתוךעולםאנושיאומלל,קרועומסוכסך,מבולבלוחסרתקווה,באיםבניאדםואומרים
יוכיח.אמנםקיבוץהגלויותהואמעשהרב,ושיעור שאנוחייםבימותהמשיח,וקיבוץהגלויות
העם את עדיין. רואה איני גלויות וקיבוץ רואה, אני גלויות צרור אבל בגדלו, מפתיע הצלחתו

אינירואה.
כביר, תפקיד האמתי המשיחי הרעיון מילא החלוצית שבתנועה מכך דעת להסיח אין אף
בכוח להתקין, הרעיון לא החלוציותאם מהי וכי חילונית. לבוששבתפיסה לו שניתן אף-על-פי
בחלוציות בה היה הצדק? על החי עולם הפוך, אנושי עולם ישוב', 'שאר של הסוציאלי המעשה
קשראמיץוכבירביןערכיםאוניוורסלייםולאומיים,ביןערכיםנצחייםופוליטיים.ומהנשאר
מכלזההיום,בשעהשהשאיפהאלהצדקהסוציאלינוטהלטבועבלהגהמפלגות?ומהנשארמן

התקווהלבנותמלכותשמיםעליאדמות?
איןעתידלישראלבבחינתישראלבלאזיקהחוזרתאלהערכיםהנצחיים;אבלבלאזיקהזו
איןאףאחדותאמתיתלישראלבארצו.רקבסימנהשלזיקהחוזרתזויקוםליכודןשלהגלויות.
על-כורחךאתהאומרשחינוכהשלעלייתההמונים,יותרנכון:חינוךהמבוגריםבתקופהזושל

עלייתהמונים,חייבלהתכווןכלפיהזיקההחוזרתאלערכיהנצח.
ברישדברזהאיןלהוציאואלהפועלאלאמתוךמיזוגממשיעםהמציאותהיהודיתוהעברית
אלא בתוכו ילידי-בית ולעשותם העם ללב הנצח ערכי את לקרב יכול אתה אי והארץ. העם של
אםכןאתהדולהאותםמתוךערכיהמורשההלאומית.מצוויםאנולאגודאתהאמתהאנושית

והמציאותהישראליתבאגדשלאחדותחדשה.
בהבחנהזומקופליםכמהמגופיסימניהשלדרךההוראהלמבוגריםשמקרבעלייתההמונים:
ישללמדאתהלשוןהעבריתלאלשםעצמהבלבדאלאגםכנושאתחלקנובערכיהנצח.ישללמד
ישראל עם של כניסתו בחינת גם אלא הלאומית תרבותנו של העליון כנכס רק לא המקרא את
לעולםשלערכיהנצח;והואהדיןבתולדותישראל,שלאדילחשוףבהןאתדרךהאומהבמרחבי
הולך היה שלא זה, עם על המעיד הגדול המופת שהוא טעמן, לסוף לרדת צריך אלא הזמנים
ידיעת ואפילו להם; היה שנאמן משום אלא היה שחלש משום והשלום הצדק ערכי על ומכריז
יש אחד, בדיבור זו. בארץ בה הכרוכה לאנושות הבטחה לאותה מצע בחינת ללמדה יש הארץ
ולבותיהםלראותשאין עיניהם ישלפקוחאת כלהמציאותשבחיים,אבל לחניכיםאת להורות

היאאלאכלילאמתהרוחולדרכהבעולם.
איןצריךלומרשלאיוכשרללמדאתערכיהנצחאלאמישמאמיןבהם.לתפקידזהשאיןלו
תקדיםראוייםאנשיםשעודםמאמיניםאוששבולהאמין–אמונהלאדוגמטיתאלאממשית–
בכוחהרוחהחיה:אנשיםשבעודליקויהחמההרוחניתהולךונמשךהםיודעיםומכריזים,שהיא
לאכבתה.עליהםללמדעלדעתםזוומתוךדעתםזו,יתרעלכן,עליהםלחנךבהווייתםזו.וגדול
שכרפעולתם:הדברשהוטלעליהםלעשותראשוראשוןהואבמעלתחשיבותובשעתמשברזו.
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בית-מדרש למורי-עם

אחרת קטנה ארץ מבכל יותר בארצנו היא שמרובה ודאי המבוגרים השכלת בתחום העשייה
עורכים מפלגתיים, ובלתי מפלגתיים ומקומיים, ארציים מאוד, רבים ארגונים אלה. בימים
של העם להשכלת המרכז מספר. לאין סמינרים שיעורים, הרצאות, מחזורי בשנה שנה מדי
האוניברסיטה,שאניחברלו,רבחלקובמפעלזה.ביוזמתוהלכהוגברההמגמהלכווןאתהפעולה
במערכותאורגניותגדולות,הןמצדשיטתהלימודיםוהןמצדסדרהלימודים,ולגבשהבצורהשל
מוסדות-קבע.אולםרקעתההגיעהמגמהזולעצםמימושהבכוחהצורךהאובייקטיוויהעצום,
שנולדעםהחובהלקלוטאתעלייתההמוניםקליטהרוחניתאמתית.ממקוםזהיצאבית-המדרש
ושאנימנהלו.אפשר על-ידיהמרכזלהשכלתהעםשלהאוניברסיטה זהעתה למורי-עם,שנוסד

וזהומוסדמיוחדבמינובעולם,כמושהצורךשחוללומיוחדהואבמינו.
וגבוהה, תיכונית ולהשכלה עממי לחינוך מורים רב, במספר טובים מורים בארצנו לנו יש
שאינםנופליםמהמוריםשבשארארצות.אבלאיןלנועדייןמוריםלהשכלתמבוגריםאו'מורי-
טובים, מורים הרבה ובהם מורינו, מבין מעטים לא אמנם לאסאל. שטבע המטבע לפי עם',
זו ברוכה פעולה של עצמה כל אבל הרגילה. לעבודתם מחוץ ושיעורים בהרצאות גם עוסקים
אומנות, בחינת ולא טפל עיסוק בחינת אותה רואים המורים רוב זה. 'גם' של בסימנו עומדת
כמושהלומדיםרואיםאותהבחינתהשתלמותולאבחינתחינוךלחיים.הצורךשנתעוררעל-ידי
המבוגרים השכלת את העושים לאנשים עם, למורי אנו שזקוקים לנו, הראה ההמונים עליית
לאומנותםהעיקריתומתמסריםלה,וביחודלעבודהבקרבהעוליםהחדשים,אבלגםבכלמקום
אחר.זקוקיםאנולאנשיםהמביניםשאיןזואומנותשנייהבמעלה,שהבוחריבחרבהרקבשעת
– יותר מרובות מבעליה שתביעותיה יותר, חשובה ממעלה לאומנות להגיע בידו כשאין הדחק,
אלאשהיאגופהאומנותראשונהבמעלה,שתביעותיהמןהעוסקבהאינןפחותותמשלאומנות
אחרת,ומבחינהמסוימתאפילומרובותהןמשלזו,שכןהיאתובעתאתהאדםכולו.ואולםלא
דיבזה.זוצריךשתהיהלארקחלקםשלהעוסקיםבדבר:הכולמצוויםעליה–העםוהמדינה,
זה תפקיד של המופלגת בחשיבותו להכיר חייבים כולם הלאומיים, המוסדות וכל דעת-הקהל

ולשקודעלעיצובוושכלולוכדיהיותולאומנותמכובדתביותר.
פישהוא ואףעל נכנסלשלבחדש,שנקבעעל-ידיהמצבהחדש. מפעלנובהשכלתהמבוגרים
מכווןבראשובראשונהכלפיעלייתההמוניםומקוםפעולתוהעיקרייהיהמעתהבבתי-העולים,
בלבד.מטבע זה בתחום כולו הואמתמצה אין – חדשים עולים של וביישובים במחנות-העולים
הדבריםשבראשיתושלשלבחדשזהעומדתהכשרתםהמיוחדתשלמוריםמיוחדים.לצורךזה

נוסדבית-המדרשלמורי-עם.
בבית-מדרשזה,שהוקםבמסגרתהאוניברסיטה,תוךשיתוףעםהממשלהוהסוכנותהיהודית,
תוכשרמדישנהושנהקבוצהקטנהשלתלמידיםשוניםזהמזהבגילם,במוצאםובמידהמסוימת
הלימודים, שבתוכנית במקצועות המורים טובי על-ידי הכשרתם את יקבלו הם בהשכלתם. גם
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בלבד להוראה אינה הכוונה שכן קטנה, קבוצה לה. מחוצה וקצתם האוניברסיטה מורי קצתם
אלא,כפישביררתי,לחינוךלשםתפקידנעלה.וחינוכהשלקבוצהאינואפשריאלאאםכןמכיר
כליחידויחידשבהונדרשאליהםבבחינתיחידיםובאבמגעעמהםבבחינתיחדים.'מגע'הריזה
יסודוושורשושלהחינוך.מגעמשמעושזיקתהמורהאלתלמידיואינהזיקתמוחין,השפעתמוח
הווייתו, בכל כנגדם עומד שהוא לעצם, עצם זיקת אלא עדיין, הבשילו שלא מוחות על מפותח
הוויהמולהוויה,זאתאומרתשפועלהואלאמלמעלהלמטה,מןהקתדרהאלהספסלים,אלא
וניסיונותיהן מוגמרת נפש של ניסיונותיה ניסיונות, חילופי תוך אמתית, פעולת-גומלין תוך
שואלים שהתלמידים זו לא הם. חשובים אלו של ניסיונותיהן גם שהרי מתהוות, נפשות של
שיחת-גומלין אלא הצדדים, משני ומשיבים ששואלים לא ואף מלמעלה, פותר והמורה מלמטה
ומסדרה, מנהלה שהמורה אלא שותפות-אמת, בה שותפים הצדדים ששני אמתית, שיחה היא,
כשהואנכנסבהבכלאישיותושלו,במישריםובלאכלמעצורים.והואמהשקראתיבשםהעיקרון
על תעודתו. את למלא שיוכל כדי על-ידיו, נישא להיות צריך בית-מדרשנו בחינוך. הדיאלוגי
וגםלאשאלות יודעיםהתלמידים; ולאשאלות-בחינותבלבד,שבאולבררמה המוריםלשאול,
סוקראטיותבלבד,המכוונותלהביאאתהתלמידיםלידיהכרהשחסריםהםדעתאמתית–אם
גם לשאול המורים על הראשונות; משל האחרונות השאלות של הפדגוגי ערכן בהרבה גדול כי
שאלותאמתיותכולן,כלומרשאלותשאיןבפיהםתשובהעליהן,ותשובותהתלמידיםיקנולהם,
התלמידים. של ודעותיהם ניסיונותיהם ידיעת היא חסרים, שהם הידיעה את עצמם, למורים
בלבד,שהיאאמנם עניינית באינפורמציה לא התלמידים של עלשאלותיהם לענות עליהם ושוב
ועליהם שיספרו, לתלמידים לפתוח עליהם האישי. ניסיונם של מעומקו גם אלא מאוד, חשובה
לספרבעצמם:לעורראתהתלמידיםשיתארומהשראובעיניהםולספרבעצמםמהשראוהם.

הלימוד, של הראשונה תכליתו ואילו עליה. מצּווה מבוגרים שחינוך הכללית הצורה זוהי
בתחום בייחוד אמורים והדברים המושגים. בירור היא לעולם, פוסקת אינה שזיקתה תכלית
הסוקרטית, השיטה של רשותה מתחילה כאן החברה. במדעי שבייחוד ובייחוד הרוח, מדעי
ממדינות אחת של במושלה מעשה הכרתו. שיפור על-ידי האדם הוויית את לשכלל שבכוונתה
סיןהעתיקה,שעלהבדעתולהזמיןאתקונפוציוסשיעמודבראשממשלתו.שאלתלמידאחדאת
קונפוציוס,באלותיקוניםיפתחאתפעולתו.ענההרב:'בתיקוןהמושגים'.וכשראהשאיןדבריו
סבורים]=מוָבנים,מתקבליםעלהדעת[לתלמיד,הוסיףופירש:'מקוםשהמושגיםאינםנכונים,
ודבריוהםאמת נעשים'. וכשהדיבוריםאינםהולמים,המעשיםאינם הדיבוריםאינםהולמים,
ההוויה מעמד קובע המושגים, של ואי-בהירותם בהירותם נקודת זו, בנקודה שהרי לאמיתה:
במידהרבהאתמעמדהתודעה.וצאוראה,כמהמושגיםיוצאיםבשוקבימינו,ובני-אדםהופכים
של דרכה שכן בהם; המכוון התוכןהממשי על דעתם את נותנים ואינם ביום פעמים שבע בהם
הלשוןשהיאהולכתאחרהִשגרה,ומהששגורבקבוצהשגורבפניושלהיחידהנמנהעמה.מכאן
לחברו ביןאדם פיטומי-המלים וגם הדדית, אי-ההבנה הצבור, בחיי שיעור לאין ערבוביה באה
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לחנכם צריך מורי-עם, של לתפקיד בני-אדם להכשיר הבא ולפיכך הצוותא. חיי את הטורפים
בראשוראשונהלאחריותעצמיתעלהמושגוהדיבור.ישלהקיםולחזורולהקיםמעיןבית-מבחן,

שבויהיוהמושגיםנבחניםבמהימנותם.
בשעה מציאותנו המציאות, עומדת החדש בית-המדרש של הלימודים תוכנית של במרכזה
יהיובתוך זו,מציאותנוהסוציאלית,התרבותיתוהפוליטית.מןהראוישהתלמידים היסטורית
תוכםמעונייניםבמציאותזו,שיהיוקשוריםבהבהווייתםשלהם.חינוךמבוגריםלעולםפירושו
לאשליות ניתן לא האמתי הקושר הכוח ברם, וכמה. כמה אחת על שלנו ובנידון קושר, חינוך
ומדוחיםאלאלמציאותעצמה.ישלהכשיראתהתלמידיםלראותאתמציאותנוולהבינה,ורצוי
או שבמישרין בזיקה למציאותנו, בזיקה שאינו מה כל ידיה: על נקבע יהא הלימודים שתוכן
בזיקהשבעקיפין,איןלומקוםבמערכתלימודיםזו,ואףכללימודהנכללבהצריךשיהאנלמד
כך,שהמסקנותהיוצאותממנוביחסלמציאותנויהיועולותמאליהןבמחשבתהתלמידים:שהרי

ישלחנכםלחשובבעצמם.
בשפה שלו, ובהווה ישראל בתולדות המטפלים במקצועות להימנע, גם יש זה עם ואולם
ואין לו ערוך שאין הלאומי, אוצרנו מבודד. עיון מכל והארץ, העם בידיעת העברית, ובספרות
ישראל לרוח היא זרה והמבודדת המפרישה הלאומנות הנבואית: עולמיותנו הריהו תמורה, לו
ולמהותוהאמתית,ואםנלךבדרכה,נלךבדרךהטמיעההמכרעת,הטמיעההלאומית.יתרעלכן,
נקשוראותם כן נוכללקשוראתאנשיעליתההמוניםקשרשלאמתבתחייתעמנואלאאם לא
נוכל לא וזאת בחידושיה; ומתקיימת תמיד והולכת המתחדשת והחיונית, היסודית במסורתו
על הרוח של במאבקה האנושית, הרוח של הגדולה במסורתה זו מסורת נשלב אם אלא לעשות
ערכיהנצח.יהדותחיהאיןללמדהאלאכךשתשיבאתהאמונהבטעמםשלהעולםוהחייםלאלה

שאבדהמהם.



