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 .כל הזכויות שמורות לשלמה פוקס, ישראל שפלר ולקרן מנדל© תש״ס 

או לשכפל קטע כלשהו מפרסום זה ללא קבלת אישור בכתב אין להעתיק 

 מראש מן המפרסמים.
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 על המחברים

 

, הוא נשיא המדור לחינוך ולהמשכיות פרופ׳ שלמה פוקס

-האקדמית של בית יהודית בקרן מנדל ומכהן כיושב ראש ה״ועדה

ספר מנדל למנהיגות פרופסיונלית" בירושלים. מחקריו ומאמריו 

עוסקים בחינוך הכללי ובחינוך היהודי, במיוחד בתחומי תכנון 

 .תוכניות לימודים ופילוסופיה חינוכית

של  (Co-Director) עמית-הוא מנהל פרופ׳ ישראל שפלר

הרוורד.  המרכז לחקר הפילוסופיה של החינוך, באוניברסיטת

המרכז עוסק במחקר פילוסופי של תהליכי החינוך, העשייה 

החינוכית ומטרות החינוך, בארה״ב ובעולם. פרופ׳ שפלר הוא גם 

פרופסור לחינוך ולפילוסופיה ע״ש ויקטור ס. תומס, אמריטוס 

באוניברסיטת הרווארד. הוא כתב ספרים ומאמרים רבים בתחום 

 .הפילוסופיה והחינוך
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 ורךעדבר ה

המונוגרפיות המתפרסמות בסדרה זו משקפות את העבודה 

הנעשית בקרן מנדל בשיתוף מחנכים, מלומדים וראשי קהילות, 

בנושאים הקשורים להכשרת מנהיגות, לקביעת תכנים לחינוך היהודי, 

 ולמדיניות חינוכית.

ראוי לו למאמר "חינוך יהודי והמשכיות יהודית: סיכויים ומגבלות" 

ן בסדרה. הוא נכתב בידי הפרופסורים שלמה פוקס שיהיה ראשו

פי בקשתה של קבוצת מנהיגים מן ה״ועדה לחינוך -וישראל שפלר על

במהלך הדיונים על תוכניות (. 1990-1988)אמריקה" -יהודי בצפון

לשיפור החינוך היהודי, התעוררה שאלה לגבי תקפותה של ההנחה 

שכיות יהודית. הנפוצה שלפיה חינוך יהודי בהברה מוביל להמ 

 במאמר זה מנסים הפרופסורים פוקס ושפלר להתמודד עם אתגר זה.

 מרוםד׳ 
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 חינוך יהודי והמשכיות יהודית:
 סיכויים ומגבלות

 

 שלמה פוקס וישראל שפלר

ילוב מושג ההמשכיות בחינוך והעלאת הנושא לתודעה 

הציבורית בהקשר עם החינוך היהודי, היא תופעה 

חדשה למדי, והיא באה לידי ביטוי במלוא עוצמתה בדיוניה של 

קבוצה זו של מנהיגי  1"הוועדה לחינוך יהודי בצפון־אמריקה".

קהילות, מחנכים, מלומדים, רבנים ומנהלי קרנות פילנטרופיות 

החליטה, לאחר חקירת הבעיות הרבות שהחינוך היהודי עומד 

בפניהן, שיש צורך בהקמת תוכנית פילנטרופית גדולה, 

שתאפשר לחינוך כזה לתרום תרומה משמעותית להבטחת 

 המשכיותו של העם היהודי.

במשך הדיונים שהתנהלו בוועדה עלתה השאלה: האם אנו 

ודית? ואם איננו משוכנעים שחינוך יהודי מבטיח המשכיות יה

בטוחים בכך, האם מותר לנו במצפון נקי, לגייס את הקהילה 

היהודית למשימה זו ולדרוש שהחינוך היהודי יוצב בראש סדר 

היום של הקהילה? ואם אמנם אנו צריכים לשנות את סולם 

העדיפויות שלנו ולהתחייב לשנות את האקלים הקהילתי, לגייס 

תקציבים מוגדלים להרחבת מנהיגים לחינוך היהודי, לספק 

האם  -ההיקף של החינוך, להעלות את רמתו ולשפר את איכותו 

איננו חייבים לדעת בבטחון שחינוך יהודי מצליח יביא בעקבותיו 

 את ההמשכיות המיוחלת?

 הוא הנושא מסוימת מבט שמנקודת, להניח ניתן לכאורה

 טבעו מעצם שחינוך מאליו מובן שכאילו מכיוון, טריוויאלי

 ש
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 אין כן על, ביניהם מובהק קשר קיים שכאילו, המשכיות מבטיח

 אם, שהרי. אחרים דעת בשיקולי או נוסף אמפירי במחקר צורך

 התהליך בתוך מובנים חיברות שגורמי ההנחה את מקבלים

 מניחה המשכיות ואם, לדור  מדור עוברים והם החינוכי

, האחרון בדור הללו החברתיות ההשפעות של השתקפות

 .מאליה למובנת הופכת ההמשכיות

 החינוך על מדבר Realms of Value2 בספרו פרי ברטון רלף

 השתתפות, מורשה: רביבים משלושה המורכב כתהליך

 שילובו ידי-על הבא לדור מורשתו את מעביר דור כל. ותרומה

 התהליך את מבנה הוא וכך, הקיים החברתי בתהליך המכוון

, בתורו דור לכל מאפשרים זו בדרך. השוטפים החיים לתוך הזה

. התבגרותו במהלך, לעתיד  הייחודית תרומתו את לתרום

 ניתן שלא הדוק בקשר שזורים, ותרומה השתתפות, מורשה

 חינוך בין החיוני לקשר התשתית את מהווים והם, לפרקו

 את נמנע בלתי באופן בתוכה מגלמת התרומה שהרי, להמשכיות

 .העבר מן שנרכשה המורשת השפעת

 מקיפה מגישה מסתייגים אנו אם גם משתנה אינו המצב

 חינוכית בפעילות ומתמקדים, חיברות תהליך בחינוך הרואה

 התערבות שבל: מסקנה לאותה מגיעים אנו אז גם. בלבד  מכוונת

 הדור על חותמה את תטביע היא. בעתיד  תהודה תקבל מצידנו

. בעבר  שהתרחש למה מסוים כהמשך שיסתמנו בדרכים הבא

 כפי, העבר  של מוחלטת פסילה של קיצוני במצב אפילו, אכן

 העבר עם ההמשכיות ניכרת, למשל  הסובייטית במהפכה שקרה

 שהמהפכנים והתרבות החשיבה דפוסי את משקפת כשהיא

 ממשיכים אם אלא אותה למנוע דרך אין. מאבותיהם ירשו

 הנוכחי הדור אם גם. ההמשכיות תוכן את מפורש באופן להגביל
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 המשכיות על להצביע יהיה ניתן עדיין, כולו יתבולל היהודים של

 של העלמם או, ההתמרדות מתרחשת שבהם התנאים. כלשהי

 מתקבל, בך. העבר  השפעות את מסגירים, המסורתיים הדפוסים

 לוותר לנו מותר, מובטחת ההמשכיות שכאשר המוטעה הרושם

 נוספים אמצעים בנקיטת או במחשבה, במחקר  הצורך על

 כאילו; עלינו המקובלות החינוכיות הפעולות של טיבן להערכת

 הוא לעשות שעלינו מה ושבל, לשנותן או לשפרן צורך אין

 נוחה מאוד נוסחה זוהי. בעבר  שעשינו כפי ולחנך להמשיך

 ללא, כה עד בה שנהגנו בדרך לחנך להמשיך לנו המאפשרת

 אותנו מובילה זו שמסקנה אלא. נוספת השקעה או מיוחד מאמץ

 .- reduction ad absurdumל

 במובנה המשכיות כלפי מכוון אינו בימינו היהודי החשש

 על שמונח מה. מסוים מאוד במובן בהמשכיות אלא, המופשט

 ביטוי בכל המשכיות איננו היהודי החינוך עבור המאזניים כף

 יהודיות נאמנויות על בשמירה ספציפי באופן אלא, שהוא

 האמת למען. התמרדות או התכחשות, התבוללות לעומת

 שאינה, מסוימת המשכיות בה יש הכללי במובנה התבוללות

 כאן מדובר. ענייננו זה מסוג בהמשכיות לא אולם. אותנו מספקת

, יהודים עצמם את לראות הממשיכים באנשים ספציפי באופן

 שמירה תוך כיהודים ילדיהם את לחנך רציניים מאמצים ועושים

 שבין הקשר שאלת. היהודית המורשת עם וחיוני חיובי קשר על

, יותר  טריוויאלית איננה הזה המסוים במובן להמשכיות חינוך

 כל לגבי פתוחה שאלה נשארת עדיין. תוקף משנה מקבלת והיא

 את לעצור מסוגל יהיה האם: מתוכנן יהודי חינוך של סוג

 לתשובה לצפות מותר האם? עליה לגבור או ההתבוללות

 ?זו לשאלה חיובית
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 אותה לקראת להוביל היהודי החינוך של בכוחו יש האם

 של האזרחיות זכויותיהם שבו בעולם, כאן שתיארנו המשכיות

 אנשי, כאמריקאים וזהותם הישגיהם שבו, מובטחות היהודים

 עם אחד בקנה בהכרח עולים אינם, ומדינאים מדענים, עסקים

 האם? יהדותם מצוות פי-על החיים נאמנים כיהודים מעמדם

 את שתקדם חינוכית מערכת ולקיים לפתח ניתן כיצד לנו ידוע

 חדורה, ההטרוגנית חברתנו, הכול  אחרי? היהודית ההמשכיות

 ובמעורבותם היהודית בזהותם המתחרים חברתיים כוחות

 קרמין שלורנס מה את מייצרת בזמננו החברה. בקהילה הפעילה

 בסביבה ביטוי לידי הבאה 3",החינוך של האקולוגיה" מכנה

 בחברה ההתבוללות את ומאיצה היהודי החינוך עם המתנגשת

 4.בפניו ניצבים שאנו האתגר של טיבו זהו. הרחבה

 תוכנית להשיק היהודי החינוכי הממסד חייב, כך לשם

 :ולפתוח למחקר, פנים רבת חדשה

 אותה לבין יהודי חינוך בין הסיבתי הקשר את לחקור .א

 .לעיל שתיארנו יהודית המשכיות

 שתוכלנה, ולימוד  הוראה שיטות של פיתוחן לקראת לחתור .ב

 יהודית זהות שיפתחו, מסוימת סבירות ברמת להבטיח

 .יהודית ויצירתיות משמעותית

 בלבה גמלה כבר המחנכים שקהילת מאליו מובן זה אין

 ממושך לדיון כיום עדים איננו, לצערנו. למשימה להתחייב

 רבים שמחנכים להאמין נוטים מצדנו אנו. זו בסוגיה וסיסטמתי

 הרעיונות את ולהורות להמשיך שתפקידם כמי עצמם את רואים

 אותה של ביכולת ספק להטיל מבלי שבמסורת והמצוות

. היהודית ההמשכיות את לקדם, ידם על המקובלת ההוראה

 בסוגיית כלשהי להתעוררות מקום בשום עדים איננו
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 ב״סמינר" למחקר מלטון ב״מרכז, למשל  שקרה כפי, ההמשכיות

 נעשה שם. המוקדמות השישים בשנות 5"היהודי התיאולוגי

 ללבם הפונה המקרא להוראת חדשה שיטה לבחון רציני ניסיון

: כמו בשאלות גדול מאמץ השקעת תוך, התלמידים של ולשכלם

 המשלים הספר בבית שהתלמיד והתימות הרעיונות הם מה

 הרעיונות את לפניו להציג ניתן וכיצד, איתם להתמודד צריך

 ויתנהג להם יתחייב, אותם שיפנים מנת על הללו והתימות

, מקרא של) תיאוריה ניסחו והמחנכים החוקרים. בהתאם

 ויישמו( לימודים ותוכניות פסיכולוגיה, פילוסופיה, תיאולוגיה

 ומעקב מורים הכשרת, בכיתה ניסויים באמצעות) בפועל אותה

 .ניסויית פדגוגיה חיברו הם כך כדי תוך(. רצוף

 רצוף באופן שהושקעו המאמצים את לתאר המקום כאן לא

 ששימשו", רמה" מחנות של ובפיתוחם בהקמתם שנה 50 במשך

 הרוחנית הסביבה עם בתחרות לעמוד שתוכל חינוכית מסגרת

 שיצא בספר מתוארים אלה ניסיונות. ילדינו חיים שבה

 לציין חשוב 6.רוזנפלד  וג׳רלדין אטינברג סילוויה של בעריכתה

 טרם, רמה במחנה וגם מלטון מרכז בתוכנית גם, המקרים שבשני

 על הממשית השפעתם לבחינת הולם הערכה-מחקר נערך

. רבה בעבודה צורך יש עדיין זו מבחינה. היהודית ההמשכיות

 התיאוריה בין לגשר מכוון מאמץ נעשה המקרים בשני אולם

 גישה, חוזרים ודיונים דעת שיקולי כדי תוך ולתכנן, למעשה

 של היומיומית בסביבתם יהודיים תכנים להוראת מקיפה

 זו ובדרך, המעשית ההערכה להמשך בסיס שתהווה, החניכים

 .ההמשכיות אתגר עם ברצינות להתמודד תוכל

 חינוך של ופיתוח למחקר תוכנית להכנת לגשת ניתן כיצד

 אנו כאן. לכך שונות אפשרויות קיימות? בזמננו חיובי יהודי
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 הרפורמות מן כמה על שנערכו ממחקרים להסיק מציעים

 כמו וחוקרים מלומדים. בארה״ב השמונים בשנות החינוכיות

 שרפורמה טוענים 7כהן ודייוויד לייטפוט שרה, סמית מרשל

 חזון קיים שבהם במוסדות משמעותי לשינוי גורמת חינוכית

 החזון בהשראת פועלים המחנכים ושבהם, ברור  חינוכי

 העשייה את ישיר באופן המנחות למטרות אותו ומתרגמים

 מבטיחה כהתחלה לשמש העשויה הנחה כאן טמונה. בכיתה

 .בזמננו היהודי בחינוך והפיתוח המחקר למאמצי

 תולדות שסיפור לנו ידוע הרי? אחרת לחשוב ניתן האם

 שהביאו הרעיונות של ההיסטוריה, בפועל  הוא היהודי החינוך

. חינוכית לרפורמה שהוביל חדש חינוכי חזון בעקבותיהם

 של טיבה על מבריסק והרב מווילנה הגאון של רעיונותיהם

. ובפולין בליטא בישיבות הידועה לרפורמה הובילו למדנות

 הרב של בהנהגתו" המוסר תנועת" של הערכים לימוד שיטת

 עד החינוך על חותמה את להטביע ממשיכה 8סלנטר ישראל

 מוזכרים שבו מרשים ספר לאור יצא לאחרונה. הזה היום

 הנוער תנועות קמו שבהשראתם אישים אותם של רעיונותיהם

 ובשנותיה היישוב בתקופת החינוך ומערכת הציוניות

 אחד של ומשנתם בחזונם מדובר. ישראל  מדינת של הראשונות

 שטרן יאיר, אלון יגאל, שדה יצחק, כצנלסון ברל, ברנר  י״ח, העם

 בפרקו, בנו האיץ הוא אף המנוח כהן גרשון 9.ז׳בוטנסקי וזאב

 עבור דומה פרק לכתוב, יהודי לחינוך פאידיאה על המעמיק

 10.ארה״ב יהדות

 לחינוך הפוטנציאל את לחקור השואפת תוכנית, לדעתנו

 או, החזון את לחשוף כול קודם חייבת, בימינו אפקטיבי יהודי

 ביכולתם שיש, היהודי החינוך של" ה״חזונות את יותר נכון
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 ולסביבה החשיבה לעולם, עמנו של צפויים חיים למצבי לפנות

 .שלו העתידיים הרוחנית

. למכביר  מצויים זה מסוג למחקר הדרושים הגלם חומרי

 ובק קפלן, השל , סולובייצ׳יק, קוק, הירש, רוזגצווייג, בובר 

 ולעודדו היצירתי למחנך אתגר להוות העשויים רעיונות פיתחו

 ואף, חדשניות שיטות, חדשות אסטרטגיות ולהמציא לנסות

 11.יהודי לחינוך חדשים מוסדות להקים

 המפוארות בתקופות וההגות הפילוסופיה, התיאולוגיה

 עבודתם באמצעות הוארו, היהודי העם בתולדות ביותר

 .רבים מלומדים של הקפדנית

 מבינינו הזהירים של לבם תשומת את להפנות ברצוננו

 לפילוסופיה המתאימים רעיונות בין הקיים לפער הערים

 ומבחינים, יהודי חינוך של פילוסופיה מרכיבי לבין ולתיאולוגיה

 פאידיאה לבין האנושית המחשבה בתולדות מחקר בין בהבדל

 להצביע ברצוננו. החינוכית לעשייה השראה לספק בכוחה שיש

 הגעשית, הללו הפערים פני על בגישור שעניינה עבודה על

 כמה להציג הבא פרויקט זהו. מנדל  בקרן בירושלים אלו בימים

 בו משתתפים 12.רצוי יהודי לחינוך אלטרנטיביים" חזונות"

 מחנכים עם ביחד, וחינוך פילוסופיה, ביהדות מלומדים

 ליישם משותף בניסיון, החברה מדעי מתחום ומומחים יצירתיים

 משה פרופ׳, המשתתפים אחד. חינוכית לעשייה רעיונותיהם את

 חינוך של תוצר דמות: כחולמים היינו" המאמר את כתב גרינברג

 החשוב המאמר על באן הדיבור את נרחיב לא". מוצלח יהדותי

 לדעתנו העשויים שלו הרעיונות מן כמה נזכיר, אולם. הזה

 גרינברג של רעיונותיו. פוריים חינוכיים לניסויים תשתית לשמש

 האדם של טבעו בדבר קונצפציה על בנויה" המחונך היהודי" על
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 כיצור האדם את המגדירה אישיות תורת על, דיוק ליתר או

 את להבין בסיסי בצורך ניחנו אדם-שבני מניח גרינברג. רוחני

, החומרית ההצלחה. בעולם אולטימטיבית חשיבות לו שיש מה

 .מספיקה אינה לעולם, מספקת שהיא בכל

 היהודיים שהטקסטים מצהיר גרינברג, כן על יתר

, המקרא ופרשנות המדרש, התלמוד  התנ״ך, הקלאסיים

 משמעות בעל שהוא טרנסצנדנטי תחום על כולם מצביעים

 משום במיוחד חשובים המקרא פרשני, עבורו. אולטימטיבית

 בחיפוש ודור דור כל של תרומתו את מבטאת שעבודתם

 .האולטימטיבי הערך אחר האינסופי

 לנסות לכולם פתוחה הזמנה זוהי. תהליך היא פרשנות

 להגביר כך ידי-ועל משמעותו את להרחיב, הטקסט את להבין

 ומיומנות המקורות לשון ידיעת. המסורת של השפעתה את

 פי-על" המחונך ל״יהודי חיוניות הם הטקסטואלי הניתוח

 לכלל להגיע שניתן הדעת על להעלות קשה. גרינברג של תפיסתו

 המקור באמצעות אלא היהודית המסורת של מתוחכמת הבנה

 .העברי

 ארבע מציג הוא שבו גרינברג של ממאמרו ציטוט להלן

 :תפיסתו על־פי, מוצלח יהודי חינוך של מטרות

 תוצרו את להנחיל הצלחתו פי-על ייבחן יהדותי חינוך"

 :תכונות ארבע

 וחיבת( שבתכונתם ובל היסוד ספרי) התורה לימוד חיבת .א

 ".למקום אדם שבין" המצווה מעשה

 עם, לחברו אדם שבין בתחום דרך כמורה התורה קבלת .ב

 פרשנית פעולה פרי הן המוסריות שקביעותיה ההכרה

 .נפסקת בלתי
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 .קהילה היוצר חיים-אורח הנהגת .ג

 ."פזוריהם ארצות בכל ישראל לכלל זיקה .ד 

 תוכנית ולבנות, הללו התכונות ארבע את לקדם השאיפה

 ליצירתיות אתגר תשמש, הללו העקרונות על־פי חינוכית

 הנובעים האתגרים מן כמה נבחן הבה. שלנו ההמצאה ולכושר

 אינן וקבלתה התורה שלימוד מכיוון: גרינברג של המטרות מן

 התורה שאת ומשום, בלבד  רוחניות או אינטלקטואליות פעולות

 חינוך לקיים ניתן אם ספק, הקהילה בתוך ולחוות לחיות צריך

. בלבד  פורמליות ובמסגרות הספר בית במסגרת במלואו כזה

" חינוכיות מובלעות" מעין להקים הנראה בפי צורך יהיה

 להתנסות יוכל הוא שבה, משנה-תרבות לחניך להציע שתוכלנה

 תשובה ימצא וששם, רעיונות בהשראת לחיות וללמוד בחוויות

 מאמצים השקעת גורס הזה הרעיון. משמעות אחר לחיפושיו

-בלתי חינוך בהם שיכלל על־מנת היומיים הספר בתי להרחבת

 .קיץ ומחנות לישראל נסיעות, נוער  בקבוצות פורמלי

, יהודית לאזרחות לחנך ניתן כאלה שבמסגרות מניחים אנו

. ביניהם המתמשך בדיאלוג ולהתנסות, אמריקנית לאזרחות

 בסביבה, הרך בגיל חוויות על רבה במידה יתבסס כזה חינוך

 השפה בלעדי שהרי, הסקרנות את ויעודדו עברית ילמדו שבה

 עם המפגש יהפוך, גוברת אינטלקטואלית סקרנות וללא העברית

 עם, גרינברג פי-על. חיוניות וחסרת משעממת לחוויה הטקסט

 לימודים תוכניות לפתח עלינו, התלמיד  של התבגרותו

 .למסורת וזיקתו ללמידה אהבתו בפתוח שתסייענה

 וניתוח קריאה מיומנויות לפתח תנסה כזאת לימודים תוכנית

 בקנה העולים התנהגות דרכי בבחירת לתלמיד שיסייעו טקסטים

 המיומנויות מן כמה להלן. המסורת עקרונות עם אחד
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 :התלמיד  מן שיידרשו והמשימות

 .בשפה שליטה לצורך  :פענוח .1

 .בקיאות פיתוח לצורך  :שינון .2

 של ועקרונותיו הנחותיו ידיעת :הבנה .3

 .המלומד  או העורך, המחבר 

 .עקרונות של והנגדה השוואה :השוואה .4

 מצבים לנתח התלמיד מן דרישה : מקרים ניתוח .5

 עקרונות פי-על היפותטיים או ריאליים

 .הטקסטואלי הניתוח במהלך שנחשפו

 במסורת מתחרים עקרונות של יישומם :התנסות .6

 .ההשלכות עם והתמודדות

 את מציב אותנטי יהודי שחינוך ידיעה :התנהגות .7

 רצף על וההתנהגות הניתוח, הקריאה

 13.אחד 

 כאלה יהיו הללו המיומנויות את שרכשו התלמידים בין

 לכל שילמדו ואחרים, הפרשנות בתהליכי חלק ליטול שיוכלו

 מקור מהווה גרינברג של מאמרו. בערכם ולהכיר להבין הפחות

 אותן במסגרת למעשה לתרגמם שניתן חינוכיים לרעיונות עשיר

 .לעיל  שהצגנו החינוכיות המובלעות

 לנסות יוכל, ידו בהישג שהן ובמטרות בחזון המצויד מחנך

 מצדם האמצעים. אחד  בקנה איתם העולים אמצעים ליצור

 אלה, כלומר ) הטובים הניסיונות. ובחינה מעקב תחת יימצאו

 שאינם מאלה ויופרדו ימוינו( חיובית השפעה להם שיש

 ייושמו, ופדגוגיה לימודים תוכניות, ושיטות אמצעים". מועילים"

 בחזון לשינויים אתגר יהוו והם, כישלונם או הצלחתם פי-על
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 והלמידה הישימות מידת. השונות המטרות את שיעצב

 לשכלולה לגיטימי אתגר מהווים, היישום כדי תוך המתרחשת

 14.תיאוריה של ולשינויה

 יהודי חינוך בין סיבתי קשר מציאת לקראת החתירה

, הקיימים במוסדות מסיבית השקעה תצריך, יהודית והמשכיות

, מחקר , חשיבה צוותי לרכז יהיה ניתן שבהם אתרים והקמת

 יציבו חינוכיות במסגרות ניסויים. והערכה מעקב, ניסויים

 החינוכית והתיאוריה, לתיאוריה חדשים ורעיונות אתגרים

 מסיבית משימה זוהי. וחדשנות יצירתיות תעורר מצידה

 את יחולל שהחינוך מנת-על. האתגר  של לגודלו המתאימה

. היהודי בחינוך חדש עידן לפתוח יהיה צריך, המיוחל  השנוי

 .מציאותית בלתי אינה היא אך, שאפתנית עמדה זוהי אמנם

 -בצפון יהודי לחינוך הוועדה את שהקים, מנדל  מורט

 המפגש לפני כחודש נתבקש, חסותו את עליה והטיל אמריקה

 מנת על לעשות יש שבעיניו מה את לתאר הוועדה של הראשון

 15:ענה וכך. הוועדה של המטרות את לממש

 כפי, פתרונות אחר רציניים לחיפושים זקוקים אנו

 נלאית הבלתי בחתירתה הרפואה בתחום שמתרחש

 של תכליתם. הסרטן למחלת תרופה מציאת אחר

 את לחסל שואפים החוקרים: ברורה הללו החיפושים

 זו מטרה לקראת. שכיחותה את לצמצם או המחלה

 הצליחו היום עד. רבה ועבודה משאבים מושקעים

 במשך. המחלה של שונים סוגים על להתגבר הרופאים

 דרך כברת הרפואה עברה האחרונות השנים 50

 של לרפויה ומגוונות שונות שיטות קיימות. מדהימה

, ספק ללא. והשונים הרבים סוגיה על המחלה
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. האנושות פני את שינו לסרטן תרופה אחר החיפושים

 שחלה ולכאלה, לחלוטין המבריאים לחולים עדים אנו

 ...במחלה הפוגה אצלם

 דרבים אחר שהחיפושים לי נראה. יהודי לחינוך ובחזרה

 נגיע אנו ספק ללא. אינסופיים הם יהודי" מענטש" ליצירת

 דומה והוא זעום הוא ההצלחות מצאי שכיום אלא, להישגים

 מדובר. זעירים חול גרגרי באמצעות ים חוף לשחזר לניסיון

. למחר  מהיום ים חוף לשחזר ניתן לא. ומייגע ארוך בתהליך

 בידי יתנהל שהחיפוש חשוב כן ועל ביותר מורכב תהליך לפנינו

 ...מעולים וקליניקאים מעשה אנשי, ביותר  מוכשרים חוקרים

 יקיימו, שיחקרו קומה שיעור בעלי אנשים לגייס נוכל אם

, מחקר  במוסדות, באוניברסיטאות ניסויים ויערכו דיונים

 להניח נוכל, שונים מסוגים ובארגונים ספר-בבתי, בישיבות

 שונות תהיינה?( שנה מאה) ממושכת תקופה לאחר שהתוצאות

 חוקרים, לעיל  בדוגמא שהצגנו בפי. כיום המציאות מן לחלוטין

 רבים רפואיים במרכזים לסרטן התרופה את מחפשים שם בעלי

 מרכז כל שהרי, חיוניים הם ושונים רבים מרכזים. העולם ברחבי

 חדורים כשחוקריו, המסוים התמחותו תחום פי-על חוקר כזה

 שמניעה זו והיא, הימים באחד תתגלה אמנם שהתרופה באמונה

 אחר בחיפושינו דומה בדרך לנהוג עלינו. במאמציהם אותם

 ".היהודית ההמשכיות לסוגיית פתרון

 או הסיכויים על לעמוד מבדי מדי מוקדם בשלב מצויים אנו

 עלינו לסיכויים להתייחס שנוכל מנת-על. גישתנו של המגבלות

 את לתכנן הכול ומעל, מחקרים לערוך, מחשבה להקדיש

 לבצע עלינו, למגבלות אשר. המשימה למילוי הדרושים הצעדים

 הזמן זה. אותן המנחים" החזונות" ואת תוכניות ולשנות ניסויים
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 החשיבה לסוגי פעולה מרחב שתאפשר תשתית לבנות

 -בצפון יהודי לחינוך הפרופסורים מספר שבו ביום. הדרושים

 שהתמחו הבוגרים מספר כאשר, 200-ל 30-מ יגדל אמריקה

, לאלף ממאתיים יגדל גבוהה להשכלה יהודיים במוסדות בחינוך

 רק, לדוגמא ניסוי למרכזי יהפכו מצליחים חינוך מוסדות וכאשר

 .הדרושה ההשקעה מן המצופות התוצאות את לאמוד נוכל אז

 היהודית שהקהילה הביטחון לנו מנין אותנו ישאלו ספקנים

 שנצליח בידנו יש ערבויות ואיזה, יומרני כך בל במפעל תתמוך

 ערבות אין שבפועל תהיה תשובתנו. עצמנו על שנטלנו במשימה

 על יתר. עצמה על נוטלת שהחברה התחייבות לשום להצלחה

. ולכישלון לשיתוק נוסחה מהווה לערבויות הדרישה עצם, כן

 הסיכויים פי-על ולפעול אומץ לאזור, לקוות, להעיז עלינו

 .באופק הנראים והאפשרויות
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