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  תקציר

: כלומר, הארוס בקשר החינוכימטרתו של מאמר זה היא לדו� במקומו ובתפקידו של   

. בכל הנוגע למערכת היחסי� החינוכית בי� מורה לתלמיד ובי� תלמיד למורה

והמאמר בא למלא חוסר , תלמיד היא נדירה בספרות�לארוס ביחסי מורההתייחסות 

ה� בבית הספר וה� , מתייחס להל� לכל אד� הממלא תפקיד חינוכי' מורה'המונח . זה

   .טיפול וכדומה, הדרכה, חונכות: כגו�, רמליי�בהקשרי חינו� לא פו

, מקו� חשוב בבנייתו של קשר חינוכי רגשות אהבה ותשוקה על מופעיה� השוני�ל

כאשר הקשר בי� המורה  , לדעתנו. וה� מהווי� חלק משמעותי מתפקיד המורה

אוהב ומשחרר עשוי , הארוס ככוח חוש#, לתלמיד מתקיי� בתו� מרחב אינטימי מוג�

באמצעות הארוס המורה . תהלי� החניכהבי שמעותממרכזי ומש ולהוות חלק להתמ

משוחררת , מעיר את תודעת היחיד מתרדמתה ומכוו� אותה לדר� הכרה חדשה

ובחייה� הזדמנות ללמידה משמעותית ולשינוי מעמיק בנפש�  מצב זה יוצר. ועצמאית

  . של החני� ושל המורה

  

   תודעה; מידתל; מורה; הוראה; ארוס: מילות מפתח
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  1ֶאר�ס בקשר החינוכי

  :וכ� מסופר ש�, בתלמוד הבבלי מובא סיפור על תלמידי� אדוקי� במיוחד

' יהושע לבית הכסא ולמדתי ממנו ג' פע� אחת נכנסתי אחר ר: אמר רבי עקיבא, תניא

ולמדתי שאי� נפרעי� מעEמד , למדתי שאי� נפני� מזרח ומערב אלא צפו� ודרו�: דברי�

עד כא� העזת : אמר ליה ב� עזאי. ולמדתי שאי� מקנחי� בימי� אלא בשמאל, מיEשבאלא 

פע� אחת נכנסתי : ב� עזאי אומר, תניא .ל תורה היא וללמוד אני צרי�"א? פני� ברב�

למדתי שאי� נפני� מזרח ומערב : דברי�' ולמדתי ממנו ג, אחר רבי עקיבא לבית הכסא

ולמדתי שאי� מקנחי� בימי� , י� מעEמד אלא מיEשבולמדתי שאי� נפרע, אלא צפו� ודרו�

תורה היא וללמוד : אמר לו? עד כא� העזת פני� ברב�: אמר לו רבי יהודה. אלא בשמאל

]. רב כהנא נכנס תחת מיטתו של רב[רב כהנא על גנא תותיה פורייה דרב . אני צרי�

מקיי� יחסי  – שמע אותו משוחח וצוחק ועושה צרכיו[שמעיה דשח ושחק ועשה צרכיו 

דומה ): התלמיד לרבו(אמר לו ! [דמי פומיה דאבא כדלא שרי# תבשילא: אמר ליה, ]מי�

דלאו אורח ארעא , פוק? הכא את, כהנא: אמר לו] פיו של הרב כאילו הוא רעב לתבשיל

תורה היא : אמר לו)]. לעשות כ�(צא שלא דר� אר$ הוא ? כהנא אתה פה: אמר לו[

  ).א"ברכות סב ע, מוד בבליתל(וללמוד אני צרי�  

  

רבי עקיבא ב� עזאי ורב כהנא מתנסי� בחוויות למידה מעבר לתחו� השגרתי של בית 

. המדרש וכ� חושפי� בפנינו טפח ממערכת יחסי� ייחודית הקיימת בינ� לבי� מוריה�

כי המורי� בסיפור התלמודי זכו במעמד� בשל בקיאות תורנית והלכתית , מותר לשער

הקשר , בד בבד. תלי בית המדרש התקיימו יחסי לימוד והוראה מקובלי�וכי בי� כו

החינוכי התרחב למקומות אחרי� שמחו$ לחדרי הלימוד וכלל צפייה במעשי המורה 

. מהאתרי� האינטימיי� במרחב חייו של האד� –בחדר השירותי� ובחדר המיטות 

את דברי ההצדקה כיצד נית� א� כ� להסביר את הימצאות התלמידי� במקומות אלה ו

כיצד יש להבי� את תגובת המורי� לדר� לימוד ? שלה� כי זוהי תורה שיש ללמוד אותה

מה נית�  –ויתרה מכ� , מה� המשמעויות העולות מסיפור זה לגבי המעשה החינוכי? זו

ועל אודות תפקיד� של הצדדי� , לגזור מה� על אודות הקשר החינוכי בי� מורה ותלמיד

  ? בקשר

אול� נבקש , זה לא נית� יהיה לתת מענה של� לכל הסוגיות החשובות הללובמאמר   

להאיר חלקי� חשובי� ועקרוניי� של הקשר החינוכי העמוק בי� מורה לתלמיד העולי� 

  . מסיפור זה וממקורות אחרי�

                                             
1

ר אמנו� כרמו� על הערותיה� המחכימות "רחל בורובסקי וד, ר יאיר אלד�"לעמיתיי דברצוני להודות  
  .כל האחריות לכתוב במאמר שלי היא. והמעוררות לגרסה מוקדמת של המאמר
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על , על דבר כלשהו, הצביע על כיוו�"ה שמשמעו "גזורה מ� השורש יר' מ�ֶרה'המילה 

מלמד , אד� המכוו� אחרי�" –זו התפתחה המשמעות המקובלת  ממשמעות". מטרה

 –' ֵהָראEת'צליל המילה מרמז ג� על לשו� , נוס# לכ� 2".מקנה לה� דעת, אות�

בכיתות . א� כי שורש מילה זו שונה, גילוי וראייה, במשמעות של הבאה לידי הופעה

א� במוב� , הלימוד נהוג שהתלמיד הוא זה שמצביע כדי לקבל את רשות הדיבור

המילולי והמטפורי ההצבעה מסמלת באופ� נאמ� דווקא את פעולת ההוראה של 

המורה לפי פרשנות זו מורה לתלמיד או מכוו� אותו ואגב כ� מביאו לידי גילוי . המורה

מעניי� לשי� לב שביצירותיה� של אמני� שוני� מתקופות שונות ההצבעה . דבר חדש

ה שעולה בקנה אחד ע� תפיסת המורה שתפקידו וההוראה הוצגו באופ� מוחשי וכז

צייר בקפלה הסיסטינית את הנביא )  1509(לו 'מיכאלאנג, למשל.  להצביע ולהורות

תיאר  את אפלטו� ) 1511(רפאל ; ישעיה כאשר אצבעו המורה מכופפת ומצביעה לפני�

) 1787(דיוויד �אק לואי'ז;  המלמד את אריסטו באקדמיה באתונה כידו זקורה לשמיי�

עיצב את סוקרטס המעניק שיעור על מיטת המוות שלו כידו מונפת בתנועת הצבעה 

ישו והשליחי� נראי� ג� ה� בעבודות רבות מספור שעה שה� דוברי� אל ; כלפי מעלה

, את יוחנ� המטביל מטי#) 1878(וכ� ג� פיסל רוד� ; על�קהל מאמיניה� ויד� מונפת אל

   3.ויש עוד דוגמאות רבות לעניי� זה ,כשידו  מושטת ואצבעו מורה קדימה

המחווה הגופנית של ההצבעה ה� במשמעותה הלשונית וה� באמצעי הייצוג    

בפעולתו מצביע המורה על . האמנותיי� של דמות ההוראה מרמזת על מובנה הבסיסי

הוא ; ומכוו� את הלה לעברו, על הבלתי ידוע או על המסתורי לתלמיד,  מה שאינו נראה

באופ� זה . את מה שלא היה מודע אליו, ניו את מה שלא ראה או בהשאלהחוש# לפ

  .וכ� מלמד אותו, המורה מעורר את תודעתו של התלמיד

  

אחד הדברי� המחמיאי� ביותר שקרו לי מעול� כמורה התרחש כאשר קיבלתי גלויה 

יה אינ� פרופסור לפילוסופ", ובה כתב לי, בביקורו הראשו� באיטליה, מסטודנט מצטיי�

הוא . דבר לא יכול לבטא טוב יותר את ייעודי כמחנ�". כי א� סוכ� נסיעות, מדינית

  ).68' עמ, 1989, בלו�(שהכנתי אותו להשתמש בעיניו , סבר

  

לאירוע בעול� או לחיי הנפש , כיו�E ההצבעה של המורה עשוי להיות מופנה לרעיו�

לבו של התלמיד אל דבר  בכל המקרי� המורה מפנה את תשומת. הפנימיי� של התלמיד

                                             
 ֶרההמילה מ� לפיכ�, "השלי�, זרק" –ה "השורש יר של הראשונית במשמעותו מקורה זו שמשמעות נראה 2

  ). ה"תשל, שוש�אב� . ('ָ�עַק , וח� בקשת יורה'משמעה ג� 
סוקרטס על מיטת ; )1511(מתו� רפאל  ואריסטואפלטו� : הבאות התמונותראו בנספח למאמר את  3

   .)1878(יוחנ� המטביל בפסלו של רוד� ; )1787(דיוויד # אק לואי'המוות מתו� ז
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כאשר המורה מעורר והתלמיד . מלגו או מלבר שקוד� לכ� לא ראהו ולא היה ער אליו

הלימוד במוב� זו הוא הסרת קרו� . קמה תודעתו של האחרו� משנתה –מתעורר 

במוב� זה נית� לומר כי . וללמד לפיכ� משמע לנענע אד� יש� ולהקיצו, המכסה על העי�

להילח� , הילח� בשנתה של נפש התלמיד או במילי� אחרותתפקיד המורה הוא ל

שינה : "נאמר, מגדולי המורי� בעת העתיקה, על פלוטינוס. בחוסר המודעות שלה

המורה פוקח העיניי� מעיר את המחשבה השגרתית  4".מעול� לא עצמה את עיניו

ב את מסוב", כפי שכתב סול בלו, מורה זה. מתנומתה ומכוו� אותה אל עבר דבר אחר

, 2001, בלו" (הוא מכריח אות� לפתוח מחדש את מה שסגרת. פני� שוב לכיוו� המקור

והללו מתרחשות , התעוררות והארה ה� סימני� לכ� שלמידה עמוקה אירעה). 181' עמ

כאשר נפקחת תודעתו של התלמיד עד שאור חדש זורח בעיניו והוא מתבונ� דרכ� 

  . (Suzuki, 1956)שבה הישנה משוחרר מכבלי המח, במציאות באופ� חדש

יש חלק  –זה שניעור  –וג� לתלמיד , צדדי� תפקידו של המורה כמעורר איננו חד   

ולא , ידוע�תר אחר השונה ומבקש את הלא, הוא זה אשר רעב לידע. במעשה החינוכי

פחות חשוב מכל אלה  הוא זה הדורש מ� המורה שיצביע על כיוו� ההליכה ודבק בו 

מתפלא ומתרגש כאשר , התלמיד בקשר החינוכי הוא מי שתמה. אוכאשר הוא מוצ

בשורש הרגשות . בעקבות מפגש ע� מורה מעורר מזדמנת לו הכרה חדשה של המציאות

: במילי�" המטפיזיקה"הנלהבי� הללו מצוי העונג עליו הורה אריסטו כאשר פתח את 

" � החושי�סימ� לדבר התענוג הבא מ. כל בני האד� שואפי� מטבע� אל הדעת"

, מושג�רחוק א� לא בלתי, התלמיד חש כי יש דבר נפלא ממנו). 3' עמ, ד"תשכ, אריסטו(

ידוע ולרענו� �האיווי להבנת הלא. והוא מתאווה להתעורר לקראתו ולדעת אותו

  . התודעה פוע� א� כ� בִלבה של פעולת הידיעה ומניע אותה

הציע חלוקה בסיסית וחדה בעול� יימס 'הפסיכולוג והפילוסו# האמריקאי וויליא� ג   

אני ונחווה �הנפש בי� מה שהוא חלק מ� האני המוכר והקרוב ובי� מה שהוא חלק מהלא

בי� המוכר לזר פעורה תהו� עשירה בחרדות ובפחדי� מפני ). James, 1892(כזר ורחוק 

. שכחה או תוקפנות, הסתגרות, ידוע שבכוחה להפעיל התנהגויות כמו רתיעה�הבלתי

פעולה זו הופכת . דופנות התהו� עשויות להתחבר באמצעות הגשר שבונה הידיעה אול�

יימס 'ובהלימה ע� קו מחשבתו של ג; ידוע לנהיר ולמוכר�מוב� ולא�את מה שהיה בלתי

, זוהי הושטת יד הכרתית אל העול�. הופ� עתה להיות חלק ממני' אני'מה שלא היה  –

                                             
4

 "Sleep never closed those eyes: high above the heavy murk of the mist you held them; 
tossed in the welter, you still had vision; still you saw sights many and fair not granted to all 
that labour in wisdom's quest" (Plotinus, 1991; p. cxxi). 
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ה כחיבור בי� האני לבי� הזר רווי ברגשות תהלי� הידיע 5.והטמעתו בנפש, נגיעה בו

ראשוניי� של תשוקה להכרה וברגשות מאוחרי� יותר של הנאה ותענוג כאשר הידע 

או ' אוהבי חכמה'ייתכ� שמכא� צמחו הביטויי� . מושג ומוב� והופ� להיות בטוח

כי א� אלה שנפש� , שבה� כונו ביוו� העתיקה לא הפילוסופי�' לדעת�המשתוקקי�'

להתחבר עמו דר� הכרתו ולחוות , ידוע�לעמוד בהתרגשות אל מול האחר הלאצמאה 

חושית היוותה חלק מהותי מההגדרה של הרצו� לדעת �ההנאה הכמו. מכ� תשוקה ועונג

ואפלטו� לפניו " מטפיזיקה"אריסטו ב. ושל פעולות הלמידה והחקירה עצמ�

וקקות ההגעה אל ידע מהווי� דוגמאות מוכרות לתיאור השת" המשתה"וב" פיידרוס"ב

  . ורעיו� דר� העוררות של חישה ועונג

. והתלמיד משתוקק להתעורר וללמוד, המורה משתוקק לעורר את התודעה וללמד   

רגשות תשוקה עזי� אלה המעורבי� בלמידה ה� ביטוי לכוח ארוטי המצוי בשורש 

באופ�  ובקשר החינוכי בי� מורה לתלמיד, במובנו הרחב, התהלי� האינטלקטואלי

הארוס המבקש להתממש מניע ומזי� את הלמידה מכוח תפקידו בהיפעלויות . פרטני

. פליאה וקשב, עניי�, נפשיות המשלבות יחד איכויות שכלתניות ורגשיות כמו סקרנות

דבר זה היה ידוע ליווני� הקדומי� והוא חוזר על עצמו ג� במחקרי� פסיכולוגיי� 

  ). Pessoa, 2008; 2003, דמסיו(ונוירולוגיי� עדכניי� 

, ההוראה כאירוע של עירור המודעות מתרדמתה היא במוב� זה פעילות שכלית   

פותח בדיאלוג ודורש היענות , המורה מעורר את תשומת הלב; וארוטית, רגשית

אל המתפלא והמתרגש , הוא פונה אל האינטלקט של התלמיד. וקשירת קשר בי� נפשות

 ,Steiner)אל הפנימיות העמוקה שלו , עצביו וגופו, ל ִלבוא, אל המדמיי� והיצירתי, שבו

וחדירה כזו אל תו� האד� היא מעשה , הוא מבקש לחדור אל נפש התלמיד. (2003

בהופעתו המקורית . וייתכ� שבשל כ� אי� זה מקרה שסימנה הוא ההצבעה, ארוטי

ש לעתי� והוא מפור, במיתולוגיה היוונית ארוס מוזכר ומוב� כאל התשוקה והאהבה

אול� חשוב לעמוד על כ� שלמרות העובדה . קרובות כרצו� וכביטוי של קשר מיני

השיח � ברב, למשל. אי� היא ביטוי בלעדי שלו, שמיניות מהווה ביטוי מרכזי של ארוס

שאינה בהכרח , מתואר ארוס כהתעוררות יצירתית) ז"תשי, כתבי אפלטו�" (המשתה"

ואשר בשיאה היא מתממשת בהכרה , ולשלמות שיש בה כמיהה ותשוקה ליופי, מינית

מדבריו של סוקראטס ש� אנו למדי� שארוס אינו מושל� אלא . של רעיו� היפה עצמו

א� , יש לו חלק בטוב וביפה). Hyde, 1999(בדומה לשד תעלול� , הוא מעי� יצור כלאיי�

                                             
5

ראו . ה'א� פיאז'אפיסטמיי� הלוקחי� חלק במנגנו� זה תוארו במחקריו של ז# עקרונות הפעולה הפסיכו 

Piaget & Inhelder (1958).  
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ניע משו� שלו היה כזה לא היה יכול להיות כוח מ, הוא איננו טוב ויפה כשלעצמו

אופיו המניע של ארוס בא לידי ביטוי . המכוו� את האד� אל אידיאות הטוב והיפה

וכמהה אליו , נאחזת בו, שבו מתאהבת הנפש בארוס" ארוס ופסיכה"מקביל במיתוס 

 Eleutheriosבמיתולוגיה היוונית מכונה ארוס ג� , זאת ועוד. שעה שהוא הול� ממנה

ובאופ� זה יש להבינו כָעצמה נפשית , שחררשמשמעותו המ, )Ελευθέριος: ביוונית(

לא קל למצוא לטבע " –כפי שהכריז סוקראטס . מניעה שבכוחה להביא להכרה חופשית

פי �על). 141' עמ, ז"תשי, כתבי אפלטו�" (כדי שישיג קניי� זה, האנושי עוזר טוב מארוס

ומעבר , מחשבה זו ארוס הוא מאפיי� מרכזי בלמידה עמוקה ובמסע לעירור התודעה

בקשר חינוכי המאפשר לארוס : לכ� הוא מהווה עיקרו� מארג� של תהליכי� אלה

, יפתח את עצמו לפני המורה, להתקיי� התלמיד ידבק במורהו ובתלמודו בכל מאודו

ייתכ� שבעקבות כ� הגדיר . ויחל במסע השחרור והעצמאות של תודעתו ועצמיותו

, זה שמעיר נפש צעירה מרבצה, ריק, כמשחררניטשה את המחנ� שראוי ללכת אחריו 

שווא ובגילוי חוק היסוד של העצמי האמיתי �ומסייע לה בהסרת מוסרות של אמונות

  6.שלה

***  

למה נמשלו ' אילת אהבי� ויעלת ח� וגו) משלי ה(ר שמואל בר נחמני מאי דכתיב "א

עה לומר ל� מה אילה רחמה צר וחביבה על בועלה כל שעה ושעה כש? דברי תורה לאילת

ראשונה א# דברי תורה חביבי� על לומדיה� כל שעה ושעה כשעה ראשונה ויעלת ח� 

מה דד זה כל ? למה נמשלו דברי תורה כדד. דדיה ירוו� בכל עת. לומדיהשמעלת ח� על 

זמ� שהתינוק ממשמש בו מוצא בו חלב א# דברי תורה כל זמ� שאד� הוגה בה� מוצא 

  ). ב"ע, ד"עירובי� נ, תלמוד בבלי(בה� טע� 

  

להתאוות , לחמוד ידע, ארוס תובע מחסידיו להיות מלאי אהבה ותשוקה� חינו� רווי

החוויה האינטלקטואלית הארוטית מלאה בביטויי� . להשכלה ולהתענג על החכמה

תיאור המשווה בישירות  בי� , עזי� של חושניות ורגש הזוכי� לתיאורי� כמו זה שלעיל

השוואה זו אינה מובאת א� ורק . יני ועונג היניקההנאת האינטלקט ובי� עונג המגע המ

כדי לשבח את תהלי� הלמידה ולהשוותו לפעילויות נעימות אחרות וכ� אולי להעלות 

בעקבות הפרשנות המובאת כא� יש להבי� את מטרתה כעידוד . את העניי� בלימוד

ו� הלומד לפתח לא רק את עקרו� הלוגוס השכלי שלו אלא לפתח במקביל ג� את עקר

                                             
ודאי שמצויי� אמצעי� בדוקי� אחרי� (...) הוא שפיעת האור והחו� ... הוא השחרור, א� כ�, החינו�" 6

 –שבה נע כרגיל האד� כבתו� ענ� קודר , חושי� לשיבתו אל האני תו� יקיצתו מתרדמת, למציאת העצמי
 ). 27�26' עמ, ח"תשמ, ניטשה" (חנכי� ובמעצבי� של�מלהתבונ� במ, אול� אינני מכיר אמצעי טוב יותר
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הראה כיצד נית� למצוא ) 1994(ליבס . לחבר בי� השניי� –ומוטב , הארוס שבתוכו

הזוהר ככוח יצירה , על פי פרשנותו. ביטויי ארוס דומי� ברבדי� שוני� בספר הזוהר

טבוע בגוו� ארוטי בספירות העליונות ובלימוד של המקובלי� הוא ביטוי ארצי של זיווג 

הזוהר הארוטי פוע� בקרב חבורת , את א# זאתז. השכינה שהיא תכלית המציאות

שבאמצעות יחסי אהבה ע� , י"העל רשב�הלומדי� ומגיע לשיאו בדמותו של מורה

בסיפורי�  7 .ובלעדיה� אינו יכול ללמד, תלמידיו יוצר חידושי תורה ועולמות מופלאי�

אלה ובאחרי� כמות� מובע הרעיו� כי חכמה ואמת אינ� ניתנות להשגה ללא זיקה 

  .חזקה וחיבור ע� הארוטי החפ$ והחושק בה�

הארוס מתממש א� כ� לא רק ביחס בי� הלומד לבי� הידע או התודעה אלא ג� בתו�      

זה היה בלתי אחראי להניח שאפשר "...כפי שכותב בלו . הקשר האישי בי� מורה ותלמיד

עשה במ, במילי� אחרות). 2001, בלו" (להפריד את ההוראה מהתקשרות של נפשות

. החינוכי ארוס מתבטא ג� באהבתו של המורה לתלמיד ובאהבת התלמיד למורהו

 –ג� מור� ורב� . ה� מאוהבי� המלמדי� איש את רעהו" המשתה"הדוברי� ב

למד את החכמה שאותה הוא חולק ע� רעיו ִמדיוטימה הכוהנת  –סוקראטס 

. אינטלקטרגש ו, מורה שקשרה עמו קשר של ארוס� המתוארת כמאהבת, המסתורית

מהי משמעות� של ? כיצד נית� לתאר ולהסביר יחס אוהב מסוג זה בי� מורה לתלמיד

הא� אפשר לדמיי� יחסי� בי� מורי� לתלמידי� בימינו ? ארוס ואהבה בהקשר זה

הייתכ� קשר חינוכי עמוק בלעדי  –ומצד אחר ? המושתתי� על ארוס ואהבה כאלה

  ?חונכות אשר הארוס קיי� בה�מה� הסכנות הקיימות ביחסי  –וכ� ? ארוס

כתב שאהבה היא יחס או ) 1988, פרו�" (אמנות האהבה"ארי� פרו� בספרו    

אוריינטציה הקובעי� את היזקקותו של האד� לעול� בכללותו ולאו דווקא לאד� אחד 

מאמ$ , אהבה מסוג זה היא הל� רגש ונפש כלליי� המחייבת לימוד. מסוי� בתוכו

אלא בתודעת האהבה ובפעולות , ויה באד� שנמצא ראוי לאהבההיא אינה תל. והתמדה

באופ� דומה נית� לתאר את האהבה ואת הארוס המתממשי� בקשר . הנובעות ממנה

רגשית של המורה כלפי התלמיד ושל התלמיד כלפי � החינוכי כהתכוונות הכרתית

 משעה שהמורה מכוו� את לבו לאהבה בכוחו לאהוב תלמידי� רבי� אהבה. מורהו

מימוש האהבה עשוי . במקביל התלמיד האוהב יכול לאהוב בתורו מורי� רבי�. מלאה

אול� עצ� ההתכוונות לאהבת אד� אחר אינה , להיות קשור לזמ� או למקו� מסוימי�

  . מוגבלת כלל ועיקר

                                             
7
' כי ר. שמעו� בגלוי היה' ולפיכ� בימי ר, אהבת נפש ורוח הייתה ביניה�, שמעו�' כל החברי� בימי ר" 

שהרי התורה אהבה , גורמי� פג� בתורה... כל חברי� שאינ� אוהבי� זה את זה: שמעו� היה נוהג לומר
יעקב שניה� אוחזי� , מתחבקי� זה בזה, יצחק את אברה� ,אוהב את יצחקאברה� : ואחווה ואמת יש בה
' עמ,1994, ליבס אצל מצוטט, ב"ב קצ ע"ח, זוהר]" (רמז לנשיקה[נותני� רוח� זה בזה , בו באהבה ובאחווה

110.( 
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כדי שארוס יוכל להתגלות ולהתממש באופ� זה הוא זקוק למרחב מתאי� שיאפשר    

הקיי� באופ� פיזי בחלל אמיתי או  –זהו מקו� מוג� . ת בקשראת פיתוחה של אינטימיו

שבו ניתנת למורה ולתלמיד אפשרות להתערטל מקליפות ההרגל  –כמצב תודעתי 

לצחוק או , בתו� מרחב כזה המורה לא יחשוש לרקוד. שביחסי הוראה יומיומיי�

. � בעצמולבכות בפני התלמיד והלה לא יחשוש מגילויי� אלה של המורה ומחזרה עליה

שאי� לדמיי� קשר אוהב הנקי , מרחב מוג� מעי� זה איננו מקו� נקי מסכנה או מכאב

ש� עשויה להתגש� . א� הוא בטוח מספיק כדי לאפשר חשיפה והתמודדות, מה�

המאפשרות לחדור אל עומק הדברי� הנמצאי� , אהבת רוח ואהבת נפש בקשר חינוכי

ה את הארוטי בתו� מרחב אינטימי מגשי� מורה זה שמחיי. מעבר למארג החיי� הרגיל

 –כאשר תיאר את המורה האמיתי ) 1999(שאות� הדגיש ניטשה " חיי התעוזה"את 

אד� בעל לב אמי$ המסוגל לפסוע אל גרעי� הדברי� ג� במחיר סכנה של פתיחות 

  . ארוס תובע נועזות ולא ימסור את עצמו במלואו למי שחסר אותה. ופגיעות

, מעי� זו התלמיד אינו מסוגל להסתפק בפ� הפדגוגי שבדברי המורה במערכת יחסי�   

היא מוגשמת בדר� שבה הוא . משו� שתורתו של האחרו� מחלחלת לכל חלק בחייו

לאור� . עושה את צרכיו או עושה אהבה, אוכל, יש�, מתלבש, הול�, עומד, מרגיש, חושב

מעי� אלה בי� מורה ההיסטוריה נית� לזהות מקרי� רבי� של קשרי� משמעותיי� 

תרבות יוו� העתיקה ידועה במודל חינוכי אשר הושתת על קשר אהבה בי� . לתלמיד

� נית� למצוא למשל קשרי הוראה. א� היא אינה דוגמה בלעדית לכ�, מורה לתלמיד

המגיעי� לשיא� בקשר עז הרגש והגו# בי� , אהבה מרובי� בי� זוגות של חכמי תלמוד

דר� ההוראה  8 .אר לריש לקיש השודד האציל שחזר למוטברבי יוחנ� המלמד יפה התו

: והתובנתי, הרגשי, והחיי� של חכמי הז� היא דוגמה נוספת לחיבור בי� הארוטי

ובזכות הקשר ההדוק ביניה� משפיע , המאסטר מלמד את החני� בעצ� חייו ופעולותיו

וכ� מורי , פ� זהרי חסידות פעלו באו"ג� אדמו. וכ� ג� לאחר לכתו ממנו, עליו בכל עת

לעתי� מבצבצי� מבי� . מהפכני� ואחרי�, גורואי�, פילוסופי�, כיתות מיסטיות שונות

דפי ההיסטוריה סיפורי� פרטניי� יוצאי דופ� על קשר חינוכי רווי ארוס ואהבה כמו זה 

, מרטי� היידגר וחנה ארנדט, זיגמונד פרויד וקרל יונג, שהתקיי� בי� אבלארד ואלואיז

ארוס , נוס# על כ�. בוטינסקי ואחרי�'מנח� בגי� וזאב ז, ד גורדו�"ררת וארחל המשו

כ� חש דנטה אהבה עזה ; יכול להתקיי� בָעצמה ג� כאשר המורה אינו בי� החיי�

וניטשה דבק בשופנאואר כמחנ� , לוירגיליוס שהורה לו את הדר� החוצה מהתופת

ָעצמתו של הארוס במעשה מקרי� אלה מנציחי� בזיכרו� הקיבוצי את . מופתי אהוב

                                             
8
 .א"פד ע ,בבא מציעא ראו 
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במעשי� ובזהות של מי , ברגשות, זהו כוח המחולל שינוי מהפכני במחשבות; החינוכי

  . שבא עמו במגע

***  

הפגישה ; קבוצה של תלמידי� צעירי� מאוד זימרה לאחר מכ� כמה מזמורי� קדושי�"

 משעה עשר ועד חצות הלילה רחצו תושבי האשר� סירי�. לוהט* סתיימה בסנקירט�

  .הגורו שלי קרא לי אליו. ומחבתות וניקו את החצר

אני רוצה שתהיה . אני שבע רצו� מעבודת� השמחה היו� ובמהל� שבוע ההכנות החול#'

ישבנו זמ� . הייתה זו זכות שלא חלמתי כי אזכה בה' .הלילה תוכל לישו� במיטתי; איתי

עקבותיו אל חדר אחרי כחצי שעה הלכתי ב(...) מה במצב של שלווה אלוהית עמוקה 

, יוגננדה" (מבי� ביראת כבוד שאני עומד לישו� לצידו של גורו דמוי אלוהי�, השינה שלו

  ). 194�195' עמ; 2006

  זמרה דתית בהודו* 

החכמי� בסיפור התלמודי שהובא בראשית הדברי� וכ� התלמיד והגורו בציטטה    

אינטימיות שבתוכו פועל  הללו יצרו מרחב של. לעיל מצויי� בתו� קשר חינוכי ארוטי

, א� ג� בעזרת תנועה, ארוס משחרר המאפשר לה� ללמוד באמצעות מילי� וסוגיות

הארוס הוא הסיבה שבעטיה מרגישי� התלמידי� . ובכי, צחוק, צעקה, מחווה, מגע

בשל אותה . בסיפור התלמודי חירות להמשי� בלימוד בבית הכיסא ובחדר המיטות

במקרה הראשו� התלמיד , אדרבא. שי� את התלמידי�הסיבה א# המורי� אינ� מגר

הוא אינו מצי$ ; אחר מורו רבי יהושע לבית השימוש,  פשוטו כמשמעו, רבי עקיבא נכנס

רבי יהושע . אלא פוסע פנימה בגלוי ושוהה עמו ש�, דר� חר� ואינו עוקב אחריו בסתר

תלמיד ומקבל אינו אומר דבר ומשתיקתו נית� להבי� כי הוא מודע לנוכחותו של ה

מסקנה המתחזקת לאור הדברי� הרבי� שרבי עקיבא מדווח שהספיק ללמוד , אותה

האחרו� מִצדו מספר על החוויה הלימודית העזה לב� עזאי ומאפשר לו . באותה הזדמנות

חשוב לציי� שב� עזאי כבר קיבל את הידע לגבי . בתורו ללמוד את אותו השיעור ממנו

א� לאור הקשר האינטימי המוחשי , של רבי עקיבאאורחות בית השימוש מדבריו 

במקרה השני המספר על יחסי המי� של . ביניה� הוא נכנס אחריו כדי להיווכח במו עיניו

כוונתו של רב אבא עשויה להיות ; רב אבא מסתפק המורה באמירה כי לא דר� אר$ היא

שורה בקשרי� א� מצד אחר ולאור הארוס ה, כי אי� זה מכובד מצד תלמידו לנהוג כ�

אלה ייתכ� דווקא שמשמעות דבריו היא שאי� זו דר� אר$ ללמוד מהמורה בהיחבא 

או כמו במקרה של , יתכבד התלמיד ויודיע על נוכחותו בשיעור  –מתחת למיטה 

  .יוגאננדה ימתי� עד שהמאסטר יזמי� אותו בעצמו
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בראשית . חותייכולתו של המורה לבטא ארוס במעשה החינוכי היא בעלת אופי התפת   

דרכו המורה הצעיר עשוי להיקשר לתלמידיו ולהתמלא התלהבות מיכולתו להיות 

ארוס ביחסי� אלה הוא מחויב המציאות . בקשר משמעותי ע� אד� אחר ולהשפיע עליו

שכ� הוא צומח מתו� התרגשות ספונטנית הכרוכה במפגש בינאישי , אול� ימיו ספורי�

ד המורה לשחזר קשרי� אלה פעמי� רבות ולנתב בהמש� דרכו עתי. ראשוני ומסחרר

דבר זה עשוי ללכוד את היסוד הארוטי בתו� רשת של . אות� לתו� שגרה חוזרת ונשנית

המורה הוותיק עלול . דפוסי� וסופו שיתמוסס וייעל� וימעיט מָעצמת הקשר החינוכי

� ישנה אול. לאבד כ� את המגע ע� האינטימי ושוב לא ידע כיצד להחיות את הארוטי

המורה עתיר הניסיו� עשוי לשוב שנית אל : אפשרות נוספת המתרחשת בהמש� הדר�

המתפלא והנרגש מנקודה בוגרת שבכוחה לווסת את הרגשות הללו בתו� קשריו ע� 

מורה זה ימצא את עצמו נפע� שוב אלא שזו הפע� לא תהיה היפעמות חסרת . התלמיד

אלא היפעמות כאובייקט הנתו� , ת שלונפרד מהסובייקטיביו�שליטה שהיא חלק בלתי

במוב� זה המורה בעל הניסיו� מחדיר . להכוונה שאינו מאבד את ָעצמתו כתוצאה מכ�

סדר זה . מבלי שהאחד פוגע באחר, מתינות ותבונה אל תו� המשתוקק והאוהב, סדר

אלא כביטוי של דאגה ואחריות , אינו מופיע כצעד כוחני שתפקידו למשמע או להגביל

הוא מורה , זה ששב אל האינטימי בדר� זו, מורה מנוסה. � זרימת הכוח של הארוסבתו

  . היודע לממש את ארוס בצורתו המעודנת ובכ� להגשי� את תכלית הקשר החינוכי

***  

אבל אתה פירשת את זה שלא . לא באתי אלי� מספיק והיו לכ� סיבות: 'רביקובי$

  .היית אתי תמיד. כהלכה

  .ובל שעוזבי� אותיאינני ס: קורצווייל

  .הייתי חייבת לפרוש, היית לי דמות אב: 'רביקובי$

  .היית כפוית טובה: קורצווייל

  .אתי אתה חי וממשי� לדבר. חי או מת. אבל אתה אתי: 'רביקובי$

  .אני כשלעצמי אני מת. מה שהיה אי� לתק�. נניח: קורצווייל

  ).1980', רבינובי$( 9 ).ואני צודקת(לא : 'רביקובי$

  

אל תו� הארוטי חשובה שכ� במעשה החינוכי טמונה , המפוכחת, החזרה השניה     

האירוטי פולש פנימה וכתוצאה מכ� משפיע באופ� עמוק ה� על המורה , ראשית. סכנה

הזהירות הרבה מ� האירוטי היא תולדה של . וה� על התלמיד ולכ� יש בו מ� המאיי�

ומחוסר היכולת , לשני הצדדי� בקשרחרדה מפני שינויי� שהוא עשוי להביא עימו 

                                             
9
 .למורה ברו� קורצוויל ע� מותו' דליה רביקובי� המשוררתה בדברי� שכת 
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, חששות אלה מתעצמי� במקרה שבו הארוס עלול להיות מנוצל לרעה. לשלוט בה�

האהבה הכרוכה במעשה חינוכי  –יתרה מזאת . ולש� כ� מרוס� הארוס בידי האתיקה

מורה או תלמיד  –ארוטי עשויה לבוא אל סופה ע� סיומו של הקשר ולהותיר את האד� 

בגלל פחדי� ממי� זה קיימות התנגדויות עזות . עגע ע� כאבי הפרידהנטוש ומתג –

א� אלה נוחלות הצלחה האד� מתחס� והופ� לרגיש פחות לכאב . לארוס ולהשפעותיו

אול� בכ� הוא ג� מוותר על זרימתו של , העלול להגיע ע� עזיבתו של מקור האהבה

, הדחקת הארוס מחד גיסאוכדי להימנע מ, לאור זאת. הארוס ועל השלכותיה החיוביות

תפקיד המורה המנוסה הוא ללמוד כיצד , א� ג� מפגיעתו האפשרית מאיד� גיסא

. להחיות אותו מבלי להיכוות משלהבתו או לשרו# באמצעותה, לשכלל את הארוטי

הגבולות ביניה� , בדר� זו דמות� של המורה והתלמיד תישמרנה ולא תאבדנה בקשר

מורה זה יכיר בכ� . י� של התחדשות והתעוררותוהתודעה תמשי� בתהל, יישמרו

הוא . וכ� להניח לו בִעתו, וכי יש לרכוש אותו בסבלנות ובהתמדה, שארוס צומח לאט

כזה שאינו תובע לעצמו בעלות על , יידע כי הקשר החינוכי מבקש סוג ר� של ארוס

פי שיקרה בקשר זה המורה אינו מעוניי� לשלוט בתלמיד ולהפו� אותו לקניינו כ. האחר

עליו . שכ� אז יהפו� המעשה המשחרר למעשה כולא ודכאני, לעתי� באהבה קנאית

א� ג�  –מתפיסות שווא ומשלטו� האני  –לזכור כי משימתו היא שחרור התלמיד 

בשיאו של הקשר החינוכי הארוטי מתממשת החירות , לכ�. מאחיזתו של המורה עצמו

זהו רגע טעו� של הגשמה ופרידה : במלואה ע� ההיפקחות האחרונה של התודעה

חופשי ויכול לזהות ולהורות את הדר� , עצמאי, המסמ� תקופה חדשה שבה התלמיד ער

ואילו המורה שאפשר את השחרור האחרו� של תלמידו הוותיק מוכ� כעת לקבל ; לבדו

  . תלמיד חדש אותו יוכל לעורר ולשחרר בחינו� של ארוס ואהבה
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