
 שחם גבע :מלאשם 

 איך הגעתם לסמינר הקיבוצים? 

שהלימודים עצמם יהיו חיפשתי מקום שבו אוכל ללמוד את המקצועות בהם אני מתעניין אבל 

 מוכוונים להוראתם.

 

 " בסמינר הקיבוצים?תחומית-רב בגישה הרוח מדעי "בהוראתללמוד תואר שני  הניע אתכםמה 

האווירה בקמפוס עצמו,  –לימודי התואר הראשון בסמינר היו נהדרים בעיני, מגוונים ומאתגרים 

תחומית הינה המשך ישיר -הקורסים, המרצים. הרגשתי שהתכנית להוראת מדעי הרוח בגישה רב

 ללימודי התואר הראשון, אך עם קפיצת המדרגה הברורה.

 

 ספרו על מרצה שהשפיע עליכם ואיך?

מודים, למדתי קורסים רבים עם ד"ר חיים חיון, אשר היה ראש החוג למקרא ולימד גם במהלך הלי

בתכנית קורסים שונים. דרך ההוראה שלו, את הסיפור המקראי ורעיונותיו, הפכו בעיני את הוראת 

התנ"ך לחוויה אחרת לגמרי. אם זו ההתלהבות, היכולת לבקר את הטקסט ללא רחמים, אך מתוך 

 לה הכתובה.אהבה גדולה למי
 

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

"השפעה" היא מילה גדולה. אני מניח שזו האפשרות לתת לתלמיד/ה נקודת מבט אחרת, חדשה, 

מרעננת ולגרום לו/לה לחשוב מחדש על דברים שלא עלו במחשבות לפני כן או שכעת ניתן לחשוב 

יומית, כמעט נעלמת -עליהם ממקום אחר. בעבודת המורה, אני לפחות, חש כי "ההשפעה" היא יום

 שהיא קיימת גם ללא הוכחות חד משמעיות לקיומה. –ך זוהי התקווה הגדולה מן העין, א

 

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

עצב. הזוי בעיני שבכלל נדרש סלוגן שכזה בכדי להבהיר שהצלחה איננה דורשת את ? בכנות

 הקרבתך כבן אדם. 

 

 כם "הצלחה"?בשביל זומה 

 שאני יכול בכל נקודת זמן. המקסימוםלהשקיע את 
 

 לתלמידים שלכם?הלאה , הייתם רוצים להעביר מה מהלימודים

רב תחומיות. הרעיון שהמקצועות השונים אינם כה שונים ולחזק את הנקודות שבהן מקצוע אחד 

י ולא ממוקד עד אין קץ תחומ-וכך בחיים בכלל, להיות רביכול לעזור ולהאיר נושא במקצוע אחר. 

 בתחום אחד, בתחום המקצועי או בתחום האישי.
 

 חדש בתכנית? הלאה לסטודנט תרצו להעביראיזה טיפ 

 –לבחור מגוון. יש לנו חשש טבעי מלבחור בנושאים שאנחנו לא מכירים או לא נתקלנו בהם בעבר 

לפתוח דלת לרעיונות  דווקא הבחירה בנושאים חדשים, אחרים, שאינם בתחום הנוחות ביכולתה

 חדשים.
 

 .מורים כיוםכמשפיע עליכם ש, לימודיםמכונן או הומוריסטי, שחוויתם במהלך  משמעותי,על רגע  ספרו

ללא ספק, כניסתם הבלתי פוסקת של חתולים באמצע הרצאות, עזרה לי שלא להיות מופתע בכל 

 דבר שיכול לקרות במהלך שיעור.



 

 תנו לנו ציטוט לחיים... 

 שברון לב הוא שלב בסולם אל עבר אהבת אמתכל 

 


