
 אהובה לויןשם מלא: 

 איך הגעתם לסמינר הקיבוצים? 

 תיוהשתלמואחת החשיפה בפני מורים ב

 

 " בסמינר הקיבוצים?תחומית-רב בגישה הרוח מדעי "בהוראתמה הניע אתכם ללמוד תואר שני 

בדרך הוראת הספרות תמיד שילבתי ומגוונים.  תחומים רביםכרות עם ידע העולם שלי בנוי מה

שונות, מבט אישי, רעיוני ואקטואלי. לכן כאשר נחשפתי לאפשרות להרחיב את ידיעותיי אמנויות 

 בגישה רב תחומית, זה היה מתבקש להמשיך בדרך זו.

 

 ספרו על מרצה שהשפיע עליכם ואיך?

. כמרצה ומנחההוא דמות מופת עבורי הן כאדם והן  ,ראש התכנית למדעי הרוח ,שי פרוגלפרופ' 

דעת משלימים )כולל ספרות, פסיכולוגיה וחינוך(  עוסק בתחומימתמחה בפילוסופיה, אך  פרוגל

 . בהנחיה ותרם לי רבות ומשלב ביניהם בהוראה. שילוב זה היה משמעותי עבורי מלכתחילה

פרוגל מייצג גישות שעזרו לי לחדד ולעצב את עמדותיי בשאלות ולבטים שליוו אותי, ואפשרו לי 

להרחיב דעת. למשל, הוא מייצג גישה רחבה לפיה המחקר והעולם הנפשי להרחיב אופקים ו

בנוסף, הגישה  מורכבים ובעלי רבדים שונים, וכול עמדה היא חלק מפרשנות ולא האמת היחידה.

אף מקנה תורם לקידום החברה ו ,לפיה חינוך לרוח ואמנות נוגע באנושי ובמוסרי בדרך עקיפה

 בהם משמעות והם מבטאים ערכים שאני מאמינה בהם.אלה דברים שמצאתי  סיפוק לאדם.

וקרקע להתפתחות ברובד  ,פרוגל מעניק ללומד את כול הכלים להבנת אופן המחשבה הפרטי

הוא מציב רף גבוה, מקצועי מאד המקצועי והאישי, בהתאם לרמת הסקרנות והציפיות הנדרשות. 

יח, בדרך של דיאלוג מתמשך . הוא פתוח לכול שאלה ולכול שקשובו סובלניובאותה מידה 

 ומעמיק.

 

 מה אומר לכם המושג 'השפעה', ואיך זה בא לידי ביטוי בתפקידכם כמורים?

או אמירה מילולית ובלתי מילולית, ויש לנו בזולת התעניינות , קטן השפעה מתחילה מכול חיוך

 כמורים הרבה אחריות מהמעשים הכי קטנים ועד הובלת תהליכים.

 

 שאתם חושבים עליו כשאתם שומעים את המושג: "להצליח ולהשאיר בן אדם"?מה הדבר הראשון 

 לא יכול להיות משפט טוב יותר בתחום החינוך

 

 מה זו בשבילכם "הצלחה"?

ולהתמודד עם משימות  יכולות שונות לידי ביטוי הביאאפשרות להתחושת הצלחה עבורי, היא 

הגילוי שלאופן המחשבה וזווית הראיה שלי יש מקום והיא בעלת ערך . מאתגרות בסביבה תומכת

. בנוסף, ההבנה שהמוח הוא שריר שיכול להתרחב לחוויה רוחנית מעצימה הוביל אותי הלאה, עד

 היה תהליך מפתיע ומחזק מאד עבורי.  כללולהשת

 

 מה מהלימודים, הייתם רוצים להעביר הלאה לתלמידים שלכם?

דיי הרבה מהרוח הטובה שיש בסמינר, למשל האפשרות לתקן, לעבור תהליך אני מעבירה לתלמי

 ולהתפתח ולא להתייחס לציון כגזרה סופית מקובעת.לימודי 



 

 איזה טיפ תרצו להעביר הלאה לסטודנט חדש בתכנית?

בסביבה הכי  ,לקבל את האתגרים בשמחה, כחלק מהתפתחות והזדמנות לפריצת דרך אישית

   לא לוותר על הרגש והדמיון.יחד עם זאת ו עיוניתלא לפחד מהעמקה  תומכת שאפשר.

 

ספרו על רגע משמעותי, מכונן או הומוריסטי, שחוויתם במהלך לימודים, שמשפיע עליכם כמורים 

 כיום.

שקיבלתי על עבודת התזה  ,רגע משמעותי עבורי ועבור משפחתי היה הפרס מטעם הפקולטה

העניק משמעות למחקר אמצים הרבים שהשקעתי בעבודה ושלי. זה היה רגע של הכרה במ

 שערכתי.

, למרות חוסר כשרון בסיסי במוזיקה. לשנה אחת עניין נוסף היה הצטרפותי למקהלת הסמינר

למדתי מהי החשיבות העצומה של כינון מקהלה והשתייכות אליה ולמדתי ששלמות איננה 

 .תבוא לידי ביטוי הרבה יותר משמעותיאמנות, אלא ההעזה להשמיע קול ולהתנסות במחייבת ב

 

 תנו לנו ציטוט לחיים... 

 

 ואוניברסאלי. רגיש , מבט אנושית מקדמת פלורליזםגישה רב תחומי

"היוצרים במישור הרוחני...אנשים אלה כשהם מגיעים לפרקם תרים אחר מי שרוחם יפה, מפני 

 שרק בקרבתם יוכלו להוליד את יצירתם" )המשתה / אפלטון(

 

 


