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עלה למעלה

דרכו החינוכית של הרב איתמר בן גל הי"ד

בגיליון זה ,בשונה מהרגיל,
אין ריאיון עם איש חינוך
שאחראי על רעיון או
פרויקט .הוא מוקדש לאדם
שכבר אי אפשר לראיין,
אבל הוא השאיר אחריו דרך
חינוכית מיוחדת ומופת
להשראה ולחיקוי .זהו הרב
איתמר בן גל הי"ד ,שהשנה
שימש ר"מ בישיבת בני
עקיבא גבעת שמואל ,ונרצח
בפיגוע הנורא בצומת אריאל.
לפניכם מעט מהיוזמות
שלו ומהכיוונים החינוכיים
שהותיר אחריו ,מהם יכולים
ללמוד כולנו.


צפייה בשיעור –
ללא הכנה מראש:
כשראש ישיבת בני עקיבא
גבעת שמואל ,הרב שרגא פרוכטר ,רצה
לצפות בשיעור שמעביר הרב איתמר,
מטבע הדברים הוא שאל אותו מתי לבוא
לכיתה .להפתעתו הרב איתמר אמר לו
לבוא ללא הודעה מוקדמת.
"הוא אמר לו :תיכנס מתי שאתה רוצה,
מה זה שווה אם אנחנו קובעים לפני כן?"
מספר חותנו ,הרב שלומי בדש ,ראש
חט"ב בישיבת בני עקיבא השומרון" .כל
שיעור הוא הכין כמו שצריך .הוא השקיע
בשיעורים והאמין בעצמו ,ולכן לא היה
במתח ,ומבחינתו לא הייתה שום בעיה
אם המנהל שלו יהיה נוכח בכיתה כל
אימת שירצה".

מסיבת חנוכה בבית –
למרות המרחק:
הרב איתמר התמודד יום יום
עם המרחק הגיאוגרפי בין גבעת שמואל
לביתו בהר ברכה .מדי יום היה יוצא מהבית
בעשרה לשש בבוקר ,וחוזר בלילה.
"הייתה לו משרה בהר ברכה ,הוא היה יכול
להישאר שם ",מספר הרב דני אדלר ,רכז
שכבת ט' בישיבה בנ"ע גבעת שמואל.
"אבל הוא רצה לחנך במרכז ,הוא ראה
בזה שליחות .הדבר היחיד שכאב לו הוא
שבגלל המרחק הוא בקושי רואה את
הילדים שלו ערים .אנשים חושבים שאנשי
חינוך מגיעים כל יום בצהריים הביתה,
אבל הוא היה מגיע בלילה .זה היה לו קצת
קשה ,אבל הוא המשיך".
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בס״ד

חזר עם התלמידים לגבעת שמואל
ואז שב שוב לביתו – כי לא הסכים
שמדריך או מישהו אחר ייסע איתם".

על אף המרחק ,הרב איתמר קיבל על
עצמו גם משימות שדורשות להישאר
עד מאוחר .כשהרב דני אדלר ,בתור
אחראי על קבלת תלמידים ,חיפש
ר"מ שיעזור בראיונות – הוא לא חשב
בהתחלה לפנות לרב איתמר ,שכן
בדרך כלל ר"מים בשנתם הראשונה
אינם מראיינים תלמידים חדשים .אבל
הרב איתמר רצה לעשות זאת" .ראינו
מיד שהוא בעניין ,והוא עשה את זה
בשמחה ובהתלהבות .הוא נשאר
בשביל זה ללילה .אחר כך נסענו יחד
הביתה ,והוא סיפר על זה בהתרגשות".

היוזמה שלא
יצאה לפועל:
בקיץ האחרון ארגן הרב
איתמר שבוע של לימוד תורה לבני נוער
בהר ברכה .השנה הוא הציע ליישם את
הרעיון גם בישיבת בני עקיבא גבעת
שמואל ,ולקיים שבוע של לימוד לנוער
המקומי .למרבה הצער ,הוא עצמו כבר
לא ירים את המיזם.

בחנוכה נהוג בישיבה לקיים מסיבות
בבתי הר"מים ,בתנאי שהם גרים
בגבעת שמואל או בסביבתה .הרב
איתמר התעקש שהתלמידים שלו
יגיעו אליו הביתה ,להר ברכה.
הנסיעה לשומרון דרשה התארגנות
מיוחדת ,אבל הרב איתמר לא ויתר.
"הוא עשה להם פעילות שלמה
ביישוב ,מתוכננת במדויק ,שיכירו
את היישוב ואת הבית שלו .ואחרי
שנגמרה הפעילות ,הוא בעצמו

כנפי רוח:
המשפט "יש לך כנפי רוח"
של הרב קוק היה אומר
חייו של הרב איתמר .הרב ספי וייל,
מנהל החטיבה ביב"ע גבעת שמואל,
צפה ברב איתמר מעביר שיעור על
הנושא ,וזה מה שהוא רשם לעצמו
במהלך הצפייה" :הרב משמיע את
כנפי רוח .הרב עוצר ומסביר את השיר:
'עלה למעלה עלה ,טפס! יש לך את

הכוחות! אל תתכחש לכוחות שלך,
שלא ייעלמו .דרוש אותם! מה הכוחות
שלי ,מה אני מסוגל? אני טוב בגמרא –
אני אעזור ,בזה אני לא טוב ,אבל בזה
אני טוב ואעזור לכיתה .כשתתחיל
אתה תמצא את הכוחות ( )...זה תלוי
במה אתה בוחר להגיד לעצמך .יושבים
פה שלושים תלמידים ,כל אחד אומר
משהו לעצמו .אתם חושבים שכל
אחד אומר לעצמו את אותו הדבר
שכולם אומרים ,אבל זה לא כך .אפילו
חולה יכול לרפא את עצמו בעזרת מה
שהוא אומר"'.
הרב שלומי בדש מתאר כיצד הרב
איתמר חי את הרוח הזו" .זה מתחיל
מזה שהוא היה הוא ,לגמרי .הוא היה
בטוב עם עצמו ,כיבד את עצמו ושמח
במה שהוא עושה ,בתום של ילדות.
לכן הוא היה יכול להתמסר למה
שהוא עשה .כל תפקיד הוא עשה עם
כל הנשמה ,כי הוא היה שם לגמרי.
גם בתור מחנך הוא היה שם כולו .כמו
שכותבים בספרים איך מחנך צריך
להיות – כך הוא היה".

יהי זכרו ברוך ,ודרכיו נר לנתיבותינו

קצרים
קובעים ללמוד למבחן –
אצל המורה

להקרין את הלימוד

ב

ישיבת בני עקיבא ראשון לציון קיימו שיעור שנקרא
"גמרא הפוכה" – כל קבוצה של תלמידים קיבלה
סוגיה לסכם ,וסיכמה את השיעור במחשב בעזרת
מסמך גוגל-דוקס .המחשב היה מחובר למקרן ,והסיכום
נעשה לעיני כל הכיתה בזמן אמת .זו דרך מיוחדת לתת
לתלמידים עצמם ללמד את החומר הנלמד ,ובאופן
כללי להפוך את השיעור לפעיל ודינמי יותר.

ב

מהלך הלימוד האינטנסיבי לבגרויות החורף,
הוזמנו כיתות י"ב באולפנת בני עקיבא טל רמות
בירושלים לבית של המורה שלהן ,ללמוד אצלה
היסטוריה לקראת הבגרות .הלימוד לבגרות
כלל ארוחת ערב ,צפייה בסרטונים
ודיונים בנושאים הנלמדים ,והכל
באווירה ביתית וחמה .מומלץ!

לפרטים :הרב משה קבלה | 052-3498866

נשמח לשמוע על יוזמות חינוכיות מקוריות כדי לפרסמן:

h a i m @ h a o t i y o t . c o m
כתיבה :חיים אקשטיין
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