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 חינוך
לאמנות 

אסתטיקה ואתיקה

 עורכים:

שי פרוגל ודורית ברחנא־לורנד
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מחיר לצרכן: 86 ש"ח

הספר שלפנינו מספק מענה דחוף, עשיר ומאתגר לפער 

הבלתי נסבל במערכת החינוך הישראלית בין ההכרה 

אישיות  בפיתוח  מרכזי  יסוד  הוא  לאמנות  שהחינוך 

הצעירים ובהתחדשות התרבות לבין השוליות הנידחת 

הלימודים.  תכנית  במכלול  בפועל  לה  זוכה  שהוא 

המאמרים הנכללים בספר מלמדים על חשיבות החינוך 

לאמנות דרך הדגשת הזיקה שבין התפתחות אסתטית 

להתפתחות אתית ולהיבטים החברתיים של העשייה 

בשאלת  ממבט־על  בדיון  פותח  הספר  האמנותית. 

מקומן של האמנויות במערכת החינוך, ובהמשכו מציע 

דרכים מעשיות לשילובן  במערכות החינוך בבתי־הספר 

ובמכללות לחינוך.

פרופ' שי פרוגל, מרצה לפילוסופיה וראש התכנית לתואר 
שני במדעי הרוח, מכללת סמינר הקיבוצים. 

ד"ר דורית ברחנא לורנד, מרצה לפילוסופיה של האמנות, 
מכללת סמינר הקיבוצים. 

על העטיפה: ״נושאות״, רונן עמור, בוגר המחלקה לאמנות, סמינר הקיבוצים.
מחשבה 
חינוכית
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בית ספר למחקר ולפיתוח תכניות
בהכשרת עובדי חינוך והוראה במכללות

אתגר 
הקיימות

גם  רבות.  במדינות  החם"  "הנושא  הם  קיימות  של  ופרקטיקות  ערכים 
ופרטיות  קהילתיות  עירוניות,  יוזמות  ומתרחבות  הולכות  בישראל 
קהילתי,  שיתוף  המתהווה,  במציאות  הקיימות.  תודעת  של  להנחלתה 
אחריות סביבתית וצדק חברתי הם גורמים דומיננטיים בתהליכי השינוי 

לקראת חברה מקיימת.

כתפיסת  הקיימות  של  רחבה  בפרישה  עניינו  הקיימות  אתגר  הספר 
סוגיות  יחד  כורכת  אשר  וחינוכית,  ערכית  רעיונית,  עולם רב־תחומית, 
תודעה  הנחלת  היא  העיקרית  מטרתו  ואזרחיות.  חברתיות  סביבתיות, 
אזרחית פעילה וביקורתית הנדרשת בחברה דמוקרטית בת־זמננו. הוא 
קונקרטיים  אתגרים  מעמיד  וחינוכי,  חברתי  סביבתי,  לאקטיביזם  קורא 

ומציע פתרונות ויישומים.

החינוך  את  הבוחנים  ומעשה,  חינוך  מחקר,  אנשי  הם  בספר  הכותבים 
הרחב  הפרספקטיבות  מגוון  בו".  נמצאים  שהם  מ"המקום  לקיימות 
המוצע בספר מניב תמונה ברורה יותר של הפערים בין הרצוי למצוי ובכך 

סולל את הדרך למגוון של יוזמות ונתיבי פעולה.

הספר מאתגר במסר חינוכי שאין חשוב ממנו: עלינו ללמוד לחיות עם אחרים 
ולא על חשבון אחרים; להבטיח את שלומה של אימא אדמה; ולהבטיח מחר 

של כבוד לילדים, לגורים ולניצנים של היום.
פרופ' נמרוד אלוני, מכללת סמינר הקיבוצים

הספר מצליח לדון בקשת רחבה של נושאים בלי להקריב את העומק על 
חשבון הרוחב. יחד מרכיבים המאמרים תמונה מורכבת אך בהירה. יוצא 

שהשלם הוא בהחלט גדול מסך חלקיו.
ד"ר ג'רמי בנשטיין, מרכז השל לקיימות

לרעיונות המוצעים בספר יכולה להיות תרומה משמעותית לעבודתנו 
היומיומית בבית ספר אשר חרת על דגלו את חזון הקיימות.

דפנה רודיק, מנהלת בית ספר יסודי לקיימות "אפק", ראש העין

עורכת: אילנה אבישר
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חינוך ואחריות חברתית־סביבתית

מחשבה 
חינוכית
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בית ספר למחקר ולפיתוח תכניות
בהכשרת עובדי חינוך והוראה במכללות

חינוך ומגדר בשדות שיח מגוונים

פורצות גדרות
עורכות: דינה חרובי וטלילה קוש־זוהר

Beyond Bystanders
Educational Leadership for a Humane 
Culture in a Globalizing Reality

Nimrod Aloni and Lori Weintrob (Eds.)

M O R A L   D E V E L O P M E N T   A N D   C I T I Z E N S H I P   E D U C A T I O N
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נוסבאום  מרתה  הנודעת  הפילוסופית  זה,  רב-עוצמה  בספר 

רמות  בכל  הכלליים  הלימודים  של  חשיבותם  על  סנגוריה  מלמדת 

החינוך. לטענתה, פתיחות דעת ורוחב דעת, עושר תרבותי וחשיבה 

הכרחיות  תשתיות  הם  אמנותית  והבנה  אמפתי  דמיון  ביקורתית, 

להגשמת האנושיות, לאזרחות דמוקרטית, לצדק חברתי ולאחריות 

לה  עדים  שאנו  המדאיגה  השחיקה  כי  חוששת  נוסבאום   גלובלית. 

הכלכלית  הרווחיות  וראיית  ההומניסטיקה,  במעמד  שנים  כמה  זה 

סמכות  בביקורתיות  לבחון  שלנו  ביכולת  מכרסמות  הכול  כחזות 

עם  להתמודד  בכשירותנו  ופוגעות  שלטונית,  ומדיניות  חיצונית 

בעיות גלובליות מורכבות והרות גורל.

"נוסבאום יוצאת בישירות ובאומץ נגד הקפיטליזם הברוטלי. היא 
רק  לא  מתפרש  החירות  מושג  חברתי שבו  צדק  של  מודל  מציגה 
כשמירה על זכותו של הפרט לפעול ללא התערבות חיצונית, אלא 
כחובה לאפשר לכל בני האדם מימוש מיטבי של היכולות האנושיות 

הגלומות בהם".   
מתוך "מחשבות בעקבות לא למטרות רווח", פרופ' יולי תמיר

באוניברסיטת  ולאתיקה  למשפט  פרופסור  היא  נוסבאום  מרתה 

שיקגו. פרסומיה עוסקים במגוון רחב של נושאים, ובהם האתיקה 

בעת המודרנית, הצדק  האנושיות  לטיפוח  החינוך  ביוון העתיקה, 

החברתי ומימוש הפוטנציאל האנושי.   
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מרתה נוסבאום

 מדוע הדמוקרטיה זקוקה 
למדעי הרוח

מחיר לצרכן: 79 ש"ח

בית ספר למחקר ולפיתוח תכניות
בהכשרת עובדי חינוך והוראה במכללות

עמיתים יקרים בשדה החינוך,

שמחים להציג לפניכם מגוון ספרים שיצאו לאור 
לאחרונה, פרי עטם של כותבים וכותבות בקבוצות 
החקר ש"במכון לחינוך מתקדם" במכללת סמינר 

הקיבוצים. לצד אלה, גם שני ספרים מתורגמים 
בסדרה "מחשבה חינוכית", וכתב העת המדעי "גילוי 

דעת". 

 g למידע נוסף ואפשרות רכישה 
לחצו על הספר הרצוי

 g למידע על ספרים נוספים וכתבי עת 
היכנסו לאתר  המכון לחינוך מתקדם

בברכה,
פרופ' נמרוד אלוני, 

ראש המכון לחינוך מתקדם
דעת גילּוי 
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מתקדם לחינוך  המכון 
מכללת סמינר הקיבוצים
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כתב עת רב־תחומי 
לחינוך, חברה ותרבות
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