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 פרשת כי תשא –תובנה בחינוך מהפרשה 

 איננו מאלפים רובוטים, אלא מחנכים ילדים

בניגוד לשוטר, שאין זה מתפקידו לנסות לרדת לסוף דעתו של האזרח, אלא לאכוף את ביצוע החוק, הרי 
שהורים חייבים להתייחס לרבדים הנפשיים הפנימיים של בנם. שוטר העוצר נהג שנסע למרות התמרור 
המורה "אין כניסה", בודק את המעשה לגופו בלבד. לעומת זאת, הורים המגלים את בנם חוצה קווים 
אדומים )בכביש זהו קו לבן...(, עליהם ללבן את הצדדים הנפשיים העומדים מאחורי התנהגותו. רצוי שיזכרו 

 כל העת כי מטרת החינוך אינה זמנית, אלא יש לה השלכות לכל ימי חייו.
כור כי איננו מאלפים רובוטים, אלא מחנכים ילדים. עיקר חובתנו היא להביא את הילד למצב שבו עלינו לז

הוא יאהב את מה שאנו מלמדים אותו, ולהניעו לעשות את תפקידיו מתוך חשק ורצון פנימי. אם הילד יעשה 
 זאת מתוך כפייה ואחרי איומים בעונש, הרי שמטרת החינוך לא הושגה, ממש לא.

לעובדה שכאשר אנחנו מתחילים לחנך את הילד, הוא קטן וחסר בינה. הוא כה תלותי בנו, עד  נשים לב
שכמעט אין סיבה שהוא לא יעשה מה שאנו פוקדים עליו, במיוחד אם אנו משגיחים שיבצע את דברינו. בגיל 

 שבו הילד עדיין קטן, יש לנו זכות מוסרית להחליט עבורו מה טוב לו ומה לא.
לם חוסן. כשהילד מתבגר, הוא רוכש דעה משלו ואז הולכת ופוחתת מידת השפעתנו עליו. עם אולם לא לעו

 התבגרותו הוא מנסה לאמץ לו משנת חיים סדורה, שלא תמיד יש לנו חלק בעיצובה.
חינוכו של הילד חייב להיות מכוון לתקופה זו. אותה תקופה שבה הילד הולך ומתגבר והופך לעצמאי, הינה 

יטית לחינוכו. צריך להביאו לידי כך שיבנה עצמאות תקינה וייטול על עצמו אחריות נכונה על התקופה הקר
 עצמו, על חייו ועל עתידו.

למען השגתה של מטרה זו יהיה עלינו להסביר לילד את ההיגיון העומד מאחורי הוראותינו, ומה מניע אותנו 
כבוד למשפחה או כדי שנזכה לרוות ממנו נחת.  לאסור עליו דברים מסוימים. לא נאמר לו ללמוד כדי להביא

נחנך אותו שזה הדבר הטוב ביותר בשבילו ולתועלתו. אם ניאלץ להעניש את הילד, תהבהב לנגד עינינו נורת 
נפגענו מהתנהגותו. נבהיר לו בהזדמנות הנינוחה  אנואזהרה, שאסור שהילד יחשוב שאנו מענישים אותו, כי 

 דורשת מאיתנו לחנכו. שלוהאמיתית לעתידו הראשונה כי רק הדאגה 
, הוא לא יקבל את הוראותינו כמחייבות. במצב כזה, תהיה עצמנואם יחשוב כי אנו מתכוונים רק לטובת 

התנהגותו תלויה ביחסו אלינו. כאשר יחפוץ לַרצות אותנו, יתנהג כפי שאנו מצפים ממנו, וכאשר ירצה להרגיז 
ד, באופן זה אין כל ערובה שהוא ינהג כראוי גם בשעה שלא נהיה בסביבתו, ולהכעיס, יעשה ההיפך. זאת ועו

 זוהי תוצאה אופיינית של שיטור ואכיפה, ולא פירות של חינוך יהודי.כאשר יחוש משוחרר מעולנו. 
לעומת זאת, אם נשכיל לטפח בו רגש של אחריות עצמית ומשמעת פנימית, נביאנו למצב בו יבין כי הדברים 

 שהוא עושה מקדמים אותו עצמו, ופותחים לפניו עתיד מבטיח. החיוביים
 הבה ניתן דוגמה לכך. 

 לחשוב מחשבות

ן חּור ְלַמֵטה ְיהּוָדה. ָוֲאַמֵלא ֹאתֹו רּוַח ֱאֹלִהים ְבחָ  ן אּוִרי בֶּ ְכָמה בפרשתנו נאמר: "ְרֵאה ָקָראִתי ְבֵשם ְבַצְלֵאל בֶּ
ת".ּוִבְתבּוָנה ּוְבַדַעת ּוְבָכל ְמָלא ף ּוַבְנֹחשֶּ סֶּ  ָכה. ַלְחֹשב ַמֲחָשֹבת ַלֲעׂשֹות ַבָזָהב ּוַבכֶּ

לכאורה לא מובן, מדוע הוצרך ה' יתברך למלאות את בצלאל בחכמה, בתבונה ובדעת, הרי ישנם אומנים 
 רבים היודעים להתעסק היטב בכל נושא הצורפות וכדומה, ולשם מה נדרשה החכמה היתירה?

א כלל בתוכו רק מלאכה פיזית ועשיית דברים מציאותיים כגון פרחים או קישוטים אלא, מעשה המשכן ל
לכלים, אלא עבודת המשכן הייתה גם במחשבה, להעמיק ולהכניס את המחשבה הטהורה בכל פרט ועניין 

 כדי שעל ידי מחשבה זו תשכון השכינה הקדושה במשכן.
כסף שהוקדש למשכן את מידת ה"לשם שמים" של בצלאל בן אורי קיבל חכמה ובינה יתירה לראות בזהב וב

התורם, האם עשה זאת מתוך שיקולים של כבוד בשביל להתגאות וכדומה, או שמא הביא את תרומתו מתוך 
כוונה טהורה ולב שלם לשמו יתברך כי כך ציווה. כל זאת ראה בצלאל והיה ממיין את הזהב והכסף, לפי 

רם איש צדיק, הפנה בצלאל את נדבתו לדבר המקודש ביותר, מסירות הנפש ומחשבת הנותן. אם היה התו
 כמו הארון. ולאיש פשוט כיוון את נדבתו לדבר הראוי לו. ולזה צריך להיות 'חושב מחשבות' וחכמה גדולה. 

גם לענייננו, אם נדע לא רק לחשוב מה לעשות וכיצד לפעול ואיך להגיב, אלא נדע לבחון את הדברים פנימה, 
כח ואמיתי, לבחון ולהבחין מה המחשבות העוברות בראשו של העלם הצעיר שלפנינו, או אז מתוך מבט מפו

נדע להשכיל ולהגיב בהתאם, לא נעסוק רק בהפעלה, במתן הוראות והטלת פקודות אלא נזכה להנחיל דרך 
 ומורשת בנועם ובשמחה.
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