
 

 הפקולטה למדעי החברה
 

 בית הספר למדיניות ציבורית
 

 תכנית המצטיינים לתואר שני
 

 
 
 
 

 

  :"חדש חינוךל" בדרך הרחב"ה

 בישראל ספר-בבתי החינוך על משפיעים החדש" ה"העידן ערכי כיצד

 והוויה חברתיות רגשיות יכולות בפיתוח הכשרה באמצעות
 
 

 ציבוריתאר מוסמך במדיניות ועבודת גמר לת
 

 ופרופ' דן אבנון שלום-בהנחיית פרופ' יהודה בר
 

 
 
 
 

 ידי:-מוגשת על
 

 יוני צ'ונה
 

 886694400מס' ת"ז: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1828 יונימועד הגשה: 

  



 

  



 

  



 

 תודות 

 

 שלום על האמון, העידוד, ההכוונה וההנחייה.-לפרופ' יהודה בר

 לפרופ' דן אבנון על ההתגייסות, ההשקעה הרבה, הסבלנות והנדיבות. 

 לגלי צחור על הליווי, התמיכה והעצות המועילות. 

 

 על המחבר

 

הינו בוגר תואר ראשון במשפטים ומדע המדינה מהאוניברסיטה העברית. את התמחותו  יוני צ'ונה

ם האחרונות משמש כמייסד כעורך דין ערך בתחום החקיקה במשרד המשפטים. בשמונה השני

ועדת הביקורת בתנועה -אלימות בישראל. כן משמש כחבר המועצה ו SOSומנכ"ל שותף במרכז 

 להעצמת הרוח בחינוך.

 

 רמות את מנת להפחית על הוקם )ר")ע בישראל  אלימות ללימודי אלימות, המרכז SOS מרכז

 לתלמידי והקנייתן חדשניות פיתוח טכניקות באמצעות בישראל ספר והניכור בבתי האלימות

פעילותו פעל המרכז  שנות אירופאי. לאורך התערבות מודל על מבוסס אלימות SOSישראל. מרכז 

 שציינו את תלמידים מורים והורים. המרכז זכה בפרסים רשמיים והוקרות 00,111-ישירות עם כ

 אפ-הסטארט ז בפרסקיימא. בכלל זאת זכה המרכ בר התנהגותי שינוי ביצירת של התוכנית כוחה

  . IVN של קרן 2008-2010 החברתי

www.soscenter.org.il 
 

ההחלטה לכתוב עבודה זו התגבשה מתוך לימודי במסגרת מסלול המצטיינים של בית הספר 

יין במהפכה למדיניות ציבורית וההיכרות עם המשבר הנמשך בחינוך. לצידם, גבר בי הענ

העידן החדש. עבודתי הרבה עם תלמידים ברחבי הארץ הביאה  -חינוכית הנוכחית -הסוציולוגית

להיכרות עם האלימות בשטח, אך גם עם השינויים המתחוללים בבתי ספר בארץ בין השאר 

 באמצעות תוכניות חיצוניות.
  

http://www.soscenter.org.il/
http://www.soscenter.org.il/


 

 
  



 

 

  :"חדש חינוךל" בדרך הרחב"ה

 בישראל ספר-בבתי החינוך על משפיעים החדש" ה"העידן ערכי כיצד

 והוויה חברתיות רגשיות יכולות בפיתוח הכשרה באמצעות
 
 

  וממצאים תקציר .א

 
 
 
 
 
 
1 
 

ב סקירת ספרות 
 

1.ב  החדש לחינוך כרקע בישראל החינוך משבר 
1.1.ב ובפרט הסמכות ההורית והמורית היחלשות הסמכות 
1.2.ב ואלימות  תחושת המשמעותאבדן , דיכאון ,ניכור 
1.3.ב נמוכים, חוסר רלוונטיות של התכנים ושל שיטות ההוראה  הישגים 
1.4.ב האם המשבר בחינוך מוביל לעוד רפורמה או לשינוי יסודי? 

 
2.ב  החדש לחינוך כתשתית וערכיו החדש העידן 

 
2.1.ב החדש        התרבותיים והחברתיים של תופעת העידן המקורות  

 
2.2.ב     ווי השיפור העצמייעידן החדש ועקרון צההגדרתו של  

2.2.1.ב והאושר הגדרות ועקרונות נבחרים: הוליזם, מרוץ השיפור העצמי 
2.2.2.ב  שיפור העצמיעצמי וה רבות מימושת 
2.2.3.ב  פסטיבלים ומדיה: ספרי עזרה עצמית, סדנאות, העידן החדש בישראל 
2.2.4.ב  העידן החדש בכללערכי ערכי השיפור העצמי בפרט ועל ביקורת  

 
2.3.ב לבתי הספר  והמשמעות שבכך על חדירת פרקטיקותיו העידן החדש כדת  

2.3.1.ב התקדשות דתית של הפסיכולוגיה בעידן החדש ופסיכולוגיה חיובית 
2.3.2.ב ים למרכז המגזר הדתימהשולי -קבלה וחסידות חדשה בעידן החדש  
2.3.3.ב  דת ועבודה: מקלוויניזם סגפני אל צמיחה רוחנית גאה ורווחית 
2.3.4.ב חינוךבחברתית -סיכום: חיבור עתידי משוער בין הדת לבין הכשרה רגשית 

 
2.4.ב משמעות-חינוך-על השדה בריאותאלטרנטיבית -המונעתהרפואה השפעת  

 
2.5.ב  הספר-תיבדרכם לבהאקדמיים בארץ למוסדות כניסת תרגולי העידן החדש  

 
3.ב ", והתיאוריות הקיימות כתשתית החינוך החדש ישןהחינוך שקיעת "ה 

 
3.1.ב "החינוך הישן", שקיעתו, "מות הערכים", והמעבר לחינוך החדש  

 
3.2.ב התיאוריות הקיימות כתשתית לחינוך החדש  

3.2.1.ב אל אינטילגנציות מתפתחותוקבוע מולד  IQ-מ :מוקדמותהתיאוריות ה 
3.2.2.ב לקראת אינטליגנציה חדשה  –אל רוחניות חברתית -חוללות עצמיתמ 
3.2.3.ב מרוחניות לטרנספורמטיביות  

 
4.ב  חברתית-להכשרה רגשיתומרכיבים נוספים הגדרות רשמיות  

 
4.1.ב חברתית -להכשרה רגשית נוספותהגדרות וקאסל  ההגדרה של מרכז 

 

5 
 
5 
 

 
 
 
 

11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32 
 
 
 
 
 
 
 
 

41 
 
 
 



 

 

4.2.ב ישה כישורים אשר מוצע להוסיף להגדרת קאסלש 
4.2.1.ב חשיבה חיובית ואופטימיות 
4.2.2.ב מוטיבציה 
4.2.3.ב )או רווחה נפשית מתמשכת( אושר 
4.2.4.ב קיימא-נפש ועד חינוך בר-: מאיזון גוףואוניברסליות הוליסטיות 
4.2.5.ב יצירתיות 
4.2.6.ב ניהול לחצים ופיתוח אינטואיציות  –קבלת ההחלטות החדשה  

 
4.3.ב מקצועיות לבין אנושיות -נקודת המפגש בין דרישות לימודיות –הוויה היעד  

 
4.4.ב כךעל והביקורת  החוויה כמטרה, מרכזיות החוויה 

 
5.ב הכרה בתפקיד בית הספר בפיתוח כישורים רגשיים חברתיים לצד מחסור בהערכה 

5.1.ב הספר בפיתוח כישורים רגשיים, חברתיים ורוחניים-בתפקיד ביתהכרה  
5.2.ב   פרקטיקות "החינוך החדש" בישראלתכניות ושל הערכה במחסור  

 
6.ב ה תיאורטית סיכום סקיר 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

55 
 
 
 

55 

 55ג מתודולוגיה 
 

1.ג אופן איסוף נתונים, ניתוח הנתונים, משתני המחקר והתמות המרכזיות 
 

2.ג שש תכניות חקרי המקרה והצבתן בקטגוריות רחבות  –יחידות הדגימה  
 

3.ג השערות מחקר  
 
 

55 
 

61    
 

62 

ד מקרה חקרי שישה של סקירה 
 

1.ד "צמיחה אישית בקהילה אכפתית" תכנית  –גישה רחבה בהכשרה ישירה   
 

1.1.ד ואפקטיביות רקע, מקורות, היקף פעילות  
1.2.ד דרך ההעברה והמורים 
1.3.ד אנתרופוסופיהו" חוסן נעורים" -בתחום ושיבוץ בקטגוריה תכניות דומות  
1.4.ד ? מה רחב בגישה רחבהדיון וביקורת:  

 
2.ד "כישורי חיים" -צרה בגישה הכשרה ישירה   

 
2.1.ד  ואפקטיביותת רקע, מקורות, היקף פעילו 
2.2.ד מהוראה להנחיה –דרך ההעברה והמורים  
2.3.ד הפער בין המטרות ליישום -ביקורת דיון  

 
3.ד גישור ב"גבים" ו"ָקֵרב" –פרקטיקות יעילות  :טכניקות  

 
3.1.ד דרך ההעברה והמורים אפקטיביותרקע, מקורות, היקף פעילות,  
3.2.ד  "משכיני שלום" –תכניות דומות בתחום ושיבוץ בקטגוריה רחבה  
3.3.ד לצמיחה וטרנספורמטיביותמגישור  –דיון וביקורת  

 

63 
 

63 
 
 
 
 
 
 

65 
 
 
 
 
 

33 
 
 
 
 
 



 

 

4.ד פרויקט מיכא"ל –: טכנולוגיות של העצמי טכניקות  
 

4.1.ד ואפקטיביותרקע, מקורות, היקף פעילות  
4.2.ד מהמזרח הרחוק"  "המורים החדשים –המורים ודרך ההעברה  
4.3.ד ו"גיבורים של החיים" NLP -תכניות דומות בתחום ושיבוץ בקטגוריה  
4.4.ד סוף הגנטיקה, וולונטריות, מניפולציות רגשיות "טכנולוגיה",  –דיון וביקורת  

 
5.ד ת ָקֵרבתכני – חקר מקרה מדיטטיבי  

 
5.1.ד  ואפקטיביותרקע, מקורות, היקף פעילות  
5.2.ד בתחום ושיבוץ בקטגוריה רחבהדרך ההעברה והמורים; תכניות דומות  
5.3.ד דיון וביקורת 

 
6.ד חקר מקרה טרנספורמטיבי  

 
6.1.ד ואפקטיביותרקע, מקורות, היקף פעילות  
6.2.ד דרך ההעברה והמורים  
6.3.ד סיינטולוגיה  - תכניות דומות בתחום ושיבוץ בקטגוריה רחבה 
6.4.ד כתבין על הגבול בין קואוצ'ינג קבוצתי ל –דיון וביקורת  

 

 

36 
 
 
 
 
 
 

51 
 
 
 
 

 
54 

 

ה  דיון 
 

1.ה ומממניםדיון בארבע התמות המרכזיות: ערכים, מורים, טכנולוגיות  
 

1.1.ה בין מטרות התכניות   "סופרמרקט" של מטרות וחפיפה  החדשים": ערכים"ה 
 

1.2.ה חינוך החדששל ה"המורים החדשים"  
 

1.3.ה " אשר הובילו להתפתחות החינוך החדש החדשות טכנולוגיותה" 
 

1.4.ה ביזור ו"הממנים החדשים" המאפשרים לחינוך החדש לשגשג  ה 
 

2.ה נקודות התורפה ביישום של החינוך החדש בישראל  
 

2.1.ה טכנולוגיית עצמי חדשה ובעיותיה –החלפת הביקורתיות בחשיבה חיובית  
2.2.ה חוויה שטחית ואפנתיתוהחלפת העיסוק במשמעות ב רדודים לימודים 
2.3.ה ים?לא יכולים או לא רוצהתלמידים האם  –דיפרנציאליות בהתנהגות  
2.4.ה נשמהחברתיים חסרי -סופיסטים רגשיים 

 
3.ה וסוגיות בהגדרה תיחום הקטגוריות על ציר ההכשרה הצבה ו 

 
3.1.ה קטגוריות ותכניות  -הצעה לביטויים גרפים של "החינוך החדש"  
3.2.ה מחקר עתידי הצעות לר ומגבלות המחק 
3.3.ה הרחבת מושג החינוך כך שיכלול גם פרקטיקות מדיטטיביות  
3.4.ה  חברתי-לימודים רגשיכתחום חברתית ולא -הגדרה כהכשרה רגשית 

 
4.ה  בחינוךולמדיניות השלכות לפרקטיקה  

52 
 

52 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

55 
 
 
 
 
 
 

112 
 
 
 
 
 
 

116 



 

 

 
ו ותרשימים נספחים רשימת 

 
1.ו נספחים: 

 
1.1.ו     קריטריונים לניתוח חקרי המקרה - 1נספח  

 

1.2.ו הקבלה אפשרית בין מרכיבי החינוך החדש לדרך ההעברה - 2נספח  
 

1.3.ו פוליטיקה וערכים ,משבר, טכנולוגיהכתוצר שילוב בין  ניתוח "החינוך החדש" - 3נספח  
 

2.ו  :רשימת תרשימים 
 

2.1.ו ועד אינטליגנציה חדשה  IQ-מ - 1תרשים  
 

2.2.ו הכשרה רגשית חברתית באמצעות חוויה במטרה להביא לפיתוח הוויה - 2תרשים  
 

2.3.ו פריסת קטגוריות ותכניות  –החינוך החדש   - 3תרשים  
 

           

 
 
 

 
 
 
 
 
  
 

 
36 
 

43 
 

113 
 
 

 3115.ו ביבליוגרפית רשימה 



 

1 

 

 ממצאים ו תקציר .א

הם ממאפייני המשבר הנוכחי בחינוך. לצדו היחלשות הסמכות ו אלימות , ניכור,נמוכים הישגים

מכונה בפי חוקרים "דת חדשה" ו"דת  ,על ערכיו החדשים ,רוחני חדש. עידן זה-עידן חברתיעולה 

 פנאי, ברפואה האלטרנטיבית והמונעת ועוד.תרבות ה, בביחסים החברתיים ומתבטא ,העצמי"

 .בישראל למערכות החינוכיות, מחלחלת אף םתחומיהלמיזוג בין  הנוטה ,"העידן החדש"רוח 

 של ערכי העידן החדש בתכניות בית ספריות בישראל.ישומם  יבחןי בעבודה זו

כביטוי על מגוון היבטיו, בישראל ייבחן המשבר בחינוך  הסקירה התיאורטיתשל הראשון  החלק

יתמקד בתופעת העידן החדש שחלחלה למגוון היבטים  השני חלקה; לצורך הקיים בשינוי

 אקלקטיתו דת חדשהלמעשה מהווה , אפשרות כי העידן החדשיעסוק בחברתיים בישראל, וכן 

החלק . וכיו"ב אקדמיהההוליסטית, ההפנאי, הבריאות  ביטוי במסגרותידי אשר ערכיה באים ל

בהמשך הפרק  מקצועי, הוא "החינוך הישן"-של החינוך העיוני השקיעה תהליך את יציג השלישי

סקר ההתפתחות שעבר יהבסיס התיאורטי הקיים כתשתית ל"חינוך החדש". בתוך כך תיוצג 

 .חברתית ורוחניתשית, רג ובכללןאל ריבוי אינטליגנציות  IQ-ממושג ה ,מושג האינטליגנציה

הגדרתו  ןניהיחברתית, וב-קיימות להכשרה רגשיתיות יוצגו הגדרות רשמהרביעי החלק 

"להתנהלות  מיומנויותבחברתית -האמריקאי להכשרה רגשית CASELהמקובלת של מכון 

 היבטיםבהגדרה בסיסית זו נדרשת להרחבה יעלה כי  שטחמתוך הספרות המחקרית ומהעצמית". 

על  ,הגדרה מורחבת זוההוויה. ו החוויה שלחשיבותן ; בהגדרה "רזה" זו כישורים: הוספת הבאים

 תזכה לכינוי "החינוך החדש". מגוון דרכי ההעברה המקדמות את ערכי העידן החדש

בישראל החינוך החדש של לגיטימיות להמאבק יתואר , סקירה התיאורטיתהשל  החמישיהחלק 

 על אף הערכה דלה זו ומשום שזכה לבחינה אמפירית דלה.נפגע בשל שימוש פופולרי וזול אשר 

מציע.  החינוך החדשאת מימוש הפוטנציאל ש תמעכבהניסיונות ליישום הערכה אלטרנטיבית, 

של מטר למרות  ,יתאר כיצדיהווה סיכום של הסקירה התיאורטית ו וןרוהאחהשישי החלק 

 בין השאר,כך  במידה של לגיטימיות. לזכותולבלב מצליח החינוך החדש ל ,ביקורת ערכית מנומקת

  .בארץ שמטרתה העצמת החינוך הרוחני לכדי תנועה אקדמית חינוכיתהודות להתגבשות אליטה 

של ייבחן ישומם )פרק ג'(  המתודולוגיהותיאור )פרק ב'(  הסקירה התיאורטיתסיכום לאחר 

. בחינה זו בישראל הספר-בתיפעילויות העשרה בבה התיאורטית ערכים אלה שנמצאו בסקיר
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נבחרו מתוך קבוצת תכניות מקיפות מבחינת מספר ש שישה חקרי המקרהתיערך במסגרת 

 ואל. מאפיינת לקטגוריה מייצגת . כל אחד מחקרי מקרה מהווה דוגמה)פרק ד'( בהן המשתתפים

-הכשרה ישירה לפיתוח אינטליגנציה רגשית :במערכת החינוך בישראלשל המגוון יעניקו תמונה 

מגששות דרכן הפרקטיקות כמו שיאצו ויוגה  ;ברתית לצד שימוש גובר בפרקטיקות מדיטטיביותח

חברתית -הכשרה רגשית ;לצד תכנית כישורי חיים הממלכתית ספר-בתיכפעילויות העשרה ב

שילוב בין פיתוחים מתחום האינטליגנציה, המוטיבציה,  ;הנסמכת על טכנולוגיות חדשות

ת העצמי" ומצטרפים לפרקטיקות יבית, אשר מתורגמים ל"טכנולוגיהיצירתיות והחשיבה החיו

 . והותאמו שיובאו מהמזרח

דרכי ההעברה התיאורטיות והפרקטיקות הגופניות מבוססות על ערכים ומטרות משותפים. 

 ,בפועל ותפועלדרכי העברה אלו  דווקא מתוך הניתוח הנפרד של ששת חקרי המקרה יתבהר כיצד

כמענה לצורך במסגרת וללא רקע תיאורטי מונוליתי מנומק.  במנותק אלה מאלהובספוראדיות 

לאחר ניתוח נפרד של כל , מושגית שתספק בסיס תיאורטי לבחינת חדירת הערכים והפרקטיקות

 מסקנות ביחס לתמות המרכזיותוהסקת דיון   של עבודה זו)ה'(  האחרון פרקב כועריי ,חקר מקרה

פה ורדיון בנקודות הת וכןשהופיעו בחקרי המקרה  - טכנולוגיות למידה ומממניםערכים, מורים, 

של  לאור מושג זהלבסוף, . "החינוך החדש"יחדיו את המרכיבים לחקרי המקרה  המשותפות

מבקש ה, העד"ש היסטורי שלהנחשול הים לנוכח יים הצפויהשינוסקרו חלק מיי, החינוך החדש

 (.030, 7002)וקסלר,  אדם חדש" – ופסיכולוגיה חדשה ובעיקר-תרבות-חברה"ליצור כקודמיו 

 ;בעשורים האחרונים הצטמצמו מאוד המחקר וההגות בשאלות של ליבת החינוךלטענת תדמור, 

היעדרה בנוסף נראה כי (. 7002)תדמור, במשרד החינוך וכך באקדמיה ובמוסדות להכשרת מורים 

של מסגרת תיאורטית המכלילה את הערכים והפרקטיקות המגוונות, מעכבת דיון ציבורי מסודר 

מאמצים אקראיים ונקודתיים הופעלו לצד צעדים חסרי נתיים, יבוהתמודדות עם שאלות אלה. 

למרות הניסיון בעבודה זו להציע מסגרת תיאורטית מכלילה אין  הבחנה והכללות מבוססות פחד.

 מרה להצליח בכך, אלא רק לקדם בסיס תיאורטי אשר יסייע לניתוח עתידי. בה יו

הכוחות הדוחפים  םמהלבחון  ;מתרחש שינוי במהותו של החינוךאם הלבחון : הןמטרות המחקר 

אם מספר מרכיבים מהשדה לבחון  ;העד"ששינוי נערך בהתאם לערכי השינוי זה ואם כיוונו של 

 ;במסגרת תיאורטית אחתניתנים לתיאור  ,שהם אקראיים ומנותקים לכאורה ,החינוכי
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האם  ?החדש על תכניות החינוך בישראלבאיזה אופן השפיעו ערכי העידן  :שאלות המחקר הן

הנסמכות על ערכי רוחנית חברתית -ממלכתיות וחיצוניות להכשרה רגשית ,התכניות השונות

  .אלה יפורטו בפרק המתודולוגיה ?אורטי חינוכי חדשמודל תייכולות להתכנס ל ,העידן החדש

 :ממצאים

חדרו באופן  )כמו צמיחה, הוליסטיות, איזון גוף נפש, חוויה ואושר(החדש נמצא כי ערכי העידן 

תהליך מהווים את התוצר של . ערכים אלה וחיצוניות 1נרחב לתכניות העשרה ממלכתיות

תבססות על שילוב בין מלתכניות הומתורגמים ההתקרבות של תחומי הבריאות, הדת והפנאי 

 .מהמזרח הרחוקוהותאמו טכנולוגיות ברוח העידן החדש, וכן על פרקטיקות אשר יובאו 

ערכי העידן שנועדו לקידום כי השיעורים המילוליים, הפרקטיקות והתרגולים הגופניים עוד נמצא 

חדרו בעשור האחרון למערכת החינוך, ניתנים שונות אשר החדש באים לידי ביטוי בתכניות 

  ."חינוך חדש"במסגרת תיאורטית אחת שניתן לכנותה ראשונית להכללה 

חתירה לפיתוח יכולות  –משני מרכיבים בסיסיים  מתאפיין בכללו באחדנמצא כי החינוך החדש 

ציר אשר  שני מרכיבים אלה מהווים נקודות קצה שלחברתיות וחתירה לפיתוח הוויה. -רגשיות

ניתן להציב את כלל התכניות כך שכל אחת תאופיין בתשובה לשאלה האם הגשמת הערכי עליו 

  לפיתוח הוויה.יותר חברתית או -העידן החדש נעשית בה בדרך הקרובה יותר להכשרה רגשית

הפרקטיקות ; ועד טרנספורמטיביות מרוחניותכולל פרקטיקות מדיטטיביות: פיתוח ההוויה 

, אך נמצאה חדירה מתונה הספר-בתיהטרנספורמטיביות מעולם המבוגרים כמעט ואינן נמצאות ב

 ספר.-ונמשכת של ארגונים בתחום זה לבתי

 הן מבקשות להיכנס לבתי הספר הן מתארות אתלמרות השוני בין תכניות אלה, נמצא שכאשר 

צר דמיון במטרות ושימוש בבליל רציונליים הלקוחים מתחומים שונים. זה יתוך  מהותן

יות המוצהרות למרות שמדובר בתכניות העשרה שונות על הרצף החל מהעברת שיעורים ורמלהפ

 מסורתית וכלה בפרקטיקות מדיטטיביות.פרונטלית 

                                                      
1

בעבודה זו יעשה שימוש במילה "ממלכתיות לתיאור תוכניות שפותחו על ידי משרד החינוך ומיושמות דרך  
כגון תכנית כישורי חיים. נדמה לי שיש עניין בהבחנה בין מה שמגיע מחוץ למערכת  –תוכנית לימודים רשמיות 

 לכתית.לבין מה שהתקבל על יד ) או אולי "השתחל אל תוך"( המערכת הממוסדת, הממ
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נדרשים אנשי החינוך הנוגע לבהתכניות על הרצף של החינוך החדש  בין הותישוני מ נמצא

, מתוך המערכת הקיימתבהכשרה הישירה מדובר במורים שנמצא כי בעוד  ביחס לאלו,להעבירן. 

 .יםי, או מוחלפים בחיצונתחוםב מוכשרים יותרלמורים ההופכים  רצףככל שנעים על האשר 

 דרך פריצותשל החינוך החדש:  פריחתותרמו להמרכזיים אשר סביבתיים התנאים בין ה

 לו לחדור לרמות השונות במערכתסמכויות שאפשרו  ביזורוהעומדות בבסיס תכניותיו  טכנולוגיות

: תורפה נקודותהמהוות  סכנות ו טמונותאלשל ערכים וטכנולוגיות  בישומם. אך (0.1, )פרק ה

או  חיובית בחשיבהעיסוק והעיסוק במשמעות בקרב תלמידים לטובת  הביקורתיות החלפת

אך  ,חברתיים-רגשיים סופיסטיםטכנוקרטים רגשיים, חינוכם של ; ואפנתית שטחית חוויהב

 .החינוך על הון בעלי של גוברת השפעה)כגון סינטולוגיה( ו כתות חדירת ;(7.1 ,'ה )פרק הנשמ חסרי
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 סקירה תיאורטית .ב

 :ניהםיוב ,על ההיבטים של המשבר הנוכחי בחינוךירחיב ה התיאורטית סקירבחלק הראשון ה

משבר במערב.  הנמוכים והיחלשות הסמכות הישגיםה הדידקטיקה המיושנת,אלימות, הניכור, ה

לצד עלייתו של עידן חברתי חדש הכולל את  שקיעתו של החינוך הישן וערכיוזה מהווה זרז ל

 חדירתם .ווי השיפור העצמי"י". עידן זה מביא עמו ערכים חדשים כמו למשל "צה"חינוך החדש

"דת בעידן החדש )העד"ש( תחום הרוחני עד כי יש רואים באה לביטוי מוחשי באלה  םיערכשל 

. חדירתו לתחום הרפואה חולפת פנת פנאיורואים בו לא יותר מאהאחרים  לעומת ,חדשה"

יורחב עליהם אשר  ,חינוך-דת-פנאי-בריאות ולתחום החינוך נעשית תוך מיזוג האלטרנטיבית

מהעת נסמך על פיתוחים טכנולוגיים  ה"חינוך חדש" .הזשל פרק השני והשלישי חלקים ב

מזרח הרחוק. כל אלה מובילים ה של פרקטיקות מהמעחשיבה חיובית( וכן ייבוא והט)כהאחרונה 

והתגבשותו של בסיס תיאורטי המשמש  גובר מצד חוקרים והוגים שונים באקדמיה ןלעניי

 . (7.2)ראה פרק ב.כתשתית לחינוך החדש 

רות להכשרה זה מתורגם להגדבסיס תיאורטי בחן כיצד יטית יהסקירה התיאורבחלק הרביעי של 

מספר בלהרחיב יוצע , בחינוךבהתבסס על העולה מהספרות והנעשה רתית, הגדרות שחב-רגשית

הדלה סקר ההערכה יתבחלק החמישי  .חדש"החינוך ה"המורחבת תכונה ההגדרה  היבטים.

לקידום שעשויות לתרום  ,ובאפשרויות חדשות להערכה חברתית-שבוצעה עד כה להכשרה רגשית

 .החינוך החדש

 כרקע לחינוך החדשמשבר החינוך בישראל  .1.ב

 

ים י"החינוך בישראל במשבר ...קביעה זו הנסמכת על נתונים אמפיריים כגון פערים לימוד

 ילדים, חוסר מוגנות של-מתרחבים, הישגים נמוכים, אלימות בבתי הספר, זלזול במורים, אי

רלוונטיות של תכנים, שיטות הוראה אנכרוניסטיות, יעילות נמוכה, אובדן ערכים, שחיקה 

יחד להתבוננות על  [המובילותתופעות ...] גבוהה, ואלו רק חלק מרשימה גדלה והולכת של

 .(9, 8002)למפרט,  חולה מאוד" או לפחות מערכת החינוך הישראלית כעל פרויקט כושל,

א במשבר מקובלת ורווחת. אך לא מדובר רק בביקורות חיצוניות, גם התפיסה כי החינוך נמצ

שם גם אם ברציונל התכנית "כישורי חיים" של משרד החינוך קיימת הכרה דומה במשבר העמוק. 

"תקופתנו מאופיינת בשינויים טכנולוגים, כלכליים וחברתיים האצבע המאשימה מופנית כלפי חוץ: 
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שבירת נורמות, התחלפות  ערכים, תופעות של תחרותיות וניכור...מואצים, המעוררים שינוי 

ולאומיות נדרשת מהאדם התמודדות רוחנית ערכית  חברתיות,...סטנדרטים, התערערות מסורות 

לשם בניית אישיותו, השקפת עולמו... כישורי חיים איננו מקצוע לימודי. זהו תחום חינוכי... ]שמטרתו[ 

 (.5, 1555)שכטר,  לימות ילדים ובעיות הנובעות ממצבי לחץ שונים"א...לעסוק בהתמודדות עם 

הפורמלית לשם הם משמשים כיום להנמקה  2היבטי משבר אלו ייסקרו להלן. הם אינם אקראיים.

הטמעת תכניות החינוך החדש, כישורי חיים ופרקטיקות מדיטטיביות, בתוך מערכת החינוך. 

ומאפייניו השונים תידון בהקשר זה. היכרות סקירת עומק המשבר, הסיבות להתרחשותו 

 מעמיקה עם המשבר תסייע להבין את הצרכים הנדרשים למילויו והבנת עצמת הדחף לשינוי. 

 הסמכות ובפרט הסמכות ההורית והמורית  היחלשות .1.1.ב

הוא אחד הגורמים הדוחפים למציאת תחליף להנעת צעירים. בעשור האחרון משבר הסמכות 

  חברתית יכולה לייצר הנעה פנימית במקומה של הסמכות שנראה שאבדה.-רגשיתהכשרה 

הירידה בכוחה של הסמכות במערב כמו בישראל משותפת לסמכותם של פוליטיקאים, שוטרים, 

קשות נדרשת  הנפגעש, המוריתהסמכות  .(7003; רולידר, 7001)עשור,  הורים ומורים רופאים וכן

עם היחלשות הסמכות ההורית, אלא שחולשתה חושפת אותה יותר  3ושוחקלשאת עול כבד 

 4שיעילותם מוטלת בספקניסיונות . בתגובה נעשו להתקפות חדשות מצד תלמידים והורים

אפס סבלנות"; " ",רולידר, "הרא"לסמכות מוגברת וענישה ) מודלים של באמצעות הלשימור

  .עומר, "שיקום הסמכות ההורית"(

וההפנמה כי זו מגבלות הסמכות צעות סמכות, ההבנה הדרגתית של באמכישלון בהשגת הציות 

בהכשרה של תלמידים לשיפור היכולות צורך בשיפור ה כי יש סללו את הדרך להבנ, אבדה

בתכנית באחד מחקרי המקרה פעולה אוטונומית מצדם. כך הם לשם חברתיות של-הרגשיות

ביכולותיהם של ילדים מחזקים את הצורך ערעור הסמכות הבוגרת וההכרה ...""קהילה אכפתית": 

אוטונומיות )המעוגנת בזהות ואמפתיה( -להסתמך על מוטיבציות פנימיותו ...לחזק את הקשב הפנימי

 .(702, 7001)עשור, סמכות(" הכמניע להתנהגות מוסרית ומתחשבת )במקום מניעים של פחד וריצוי 

                                                      
2

לדוגמה נימוק דומה המשלב מספר גורמים )איכות חיים, תזונה, הפחתת מתח וניכור( עומד מאחורי הצעת  
 (.The Independent, 2010החוק בהודו לשם קביעת היוגה כמקצוע חובה )

3
(, עולה כי 1555תופעת השחיקה בקרב המורים, שנחקרה יותר מכל מקצוע אחר )פרידמן, ממחקרים על  

 (12, 2115)למפרט, רם המשפיע ביותר על שחיקת המורים הוא התנהגות התלמידים הגו
4

 American ;2111יש הטוענים שלא הוכח הקשר בין ענישה להפחתת אלימות לטענת )הורביץ,  
Psychological association, 2008.) 
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קובע את  "רמות, התחלפות סטנדרטיםשל שבירת נו]זה[  עידן "גם משרד החינוך בהתייחסו 

 (.2, 0992"כישורי חיים",  )שכטר, הפותח את ספרו לימוד  חולשת הסמכות כרציונל

  ואלימות תחושת המשמעות אבדןאון, ניכור, דיכ .1.2.ב

חיונית, העוסקת בביצועים קוגניטיביים, לכאורה -הספר מפגינים כעת תפיסה אנטי-"בתי
ומופשטים... קריאות הכאב, לגלות מחדש את הוויה נטולי הקשר, אינטלקטואלים 

המדוכאת, מקבלות בבתי הספר ביטוי באמצעות אלימות. הקריאות הללו נשמעות בפסי 
שוב פרצה האלימות, הפעם בליטלטון, קולרדו ...אחד מהרוצחים  הייצור של בתי הספר...

 (.072, 7002)וקסלר,  בגיל ההתבגרות, אשר התאבד בסופו של דבר"

 

הוא  הספר-בתיחברתיים ב-מרכיב נוסף במשבר החינוך אשר דוחף לפיתוחם של כישורים רגשיים

 ממצאיכפי שעלה ב במערב ובאופן חריג בישראלספרם -שחשים תלמידים כלפי ביתעליית הניכור 

שפעה גם על הלניכור זה  .HBSC (Harel, 1999)של ארגון הבריאות העולמי  השוואתי הסקר

  .ילדיםבקרב  היקף האלימותו הישגיהםאיכות חייהם, 

; 7003וזוכה לעיסוק רב )רולידר,  בתנאי החיים המודרניים נחשב למוסכמהניכור זה המועצם 

"התפוררות תחושת כי טאוב, טוען צוטטו לעיל שוקסלר -ו משרד החינוךלצד . (7002, קרפל

. (0992, טאוב) "תשממה רגשית וערכיל"ומה היכולת להרגיש תורמת לניכור המשמעות" וע

לאחד מגורמי ההופך דיכאון ו ;(702, 7001)עשור, ניתוק ישות ואדתופעות חופפות ונלוות הן 

 (.I 7002כפי שקובע פרופ' שוורץ החוקר את נושא האושר )שאלתיאל,  בעולם המוות העיקריים

 רב, מידע מזמנתהחברה המודרנית "-קורט האן מייחס את ירידת הערך העצמי של ילדים לכך ש

שהוקמו  הספר-בתיכי  לטעוןניתן גם  (.7002)שורר,  התנסויות לימודיות"בענייה בחוויות ו ולםא

גורמים  5בדמותו של העידן התעשייתי ספחו אליהם גם את הניכור של העובד במקום עבודתו.

מחד גיסא וזלזול אכזרית הם אווירת תחרותיות השוואתית  ספר-בתינוספים המאיצים ניכור ב

 מחסור ביכולות ניהול רגשיהימנעות ובערך הלמידה מאידך גיסא שניהם היבטי מראה דומים של 

אולם ככל מנגנון "(. 117, 7003; לאופר והראל, 7001)עשור,  ביחס להתמודדות עם משימת הלמידה

ל להרשות לעצמו במקרה זה חסימת החוויה, האדם המנוכר אינו יכו - גם הניכור גובה מחיר ,הגנה

 (.3, 7002)און,  לחשוב באופן מלא או לחיות באופן מלא"ו לחוש
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 אף למשבר הניכור בבתי הספר. ( בנוגע לניכור העובד בעבודתו, רלוונטי2113ציטוטו של אולמן אצל וקסלר ) 
העבודה היא גורם חיצוני מבחינת העובד, כלומר אינה חלק מקיומו היסודי; ולכן הוא אינו מאשש את עצמו "

בעבודתו אלא מתכחש לעצמו, אינו מרגיש סיפוק אלא עצבות, אינו מפתח באופן חופשי את כוחותיו הגופניים 
 .(21, 2113)וקסלר, בד ...בעבודתו מרגיש כי הוא מחוץ לעצמו" והנפשיים אלא מענה את גופו...בשל כך העו
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לטענת וקסלר, עליית הניכור בעולם החופשי הניעה רבים לבקש דרכים לשם התמודדות עמו. 

יצירת  –עודדו גם תהליך מקביל  ניכורקנות העצמי ולהביאו להתרוש עידן המודרניבתנאי החיים 

-( קורא לאזן את המגמות הפוסט7001עשור ) .(7002)וקסלר, תרופת נגד של 'התחדשות העצמי' 

ידי "קידום -עלבין השאר מודרניסטיות והאינדיבידואליסטיות המתבטאות בהישגיות שלילית 

 6.אחרותיוזמות ו חברתיים לתלמידים-הוראת כישורים רגשיים , התומך בצרכים" ספר-בית

; הראל, Harel 0999; 7003; בנבנישיתי ואחרים, 7000)רולידר, ובינלאומיים מחקרים לאומיים ב

ברוב ממצאי נמצאת בין המקומות הראשונים הנוער הישראלי (. נמצא כי רמת האלימות של 7002

 .וספר-ביתחברתית וניכור שחש התלמיד כלפי -האלימות ותוצריה, ביניהם: התנהגות אנטי

 בעשורים האחרונים קבועאך בישראל נותרה במצב קשה  רהספ-בתירמת האלימות הגבוהה ב

 (7002:91כסאברי, -, בנבנישתי, אסטור וחורי7000:9-00, א' )מרכז המחקר והמידע של הכנסת

( ומקבלי 7002)זליקוביץ,  ציבורה בקרבאך  7(,7007)מענית,  במקביל נמשכה הירידה בפשיעה

 "שהאלימות גואה ומגיעה לממדים שלא ידענו"ההחלטות עולה בשנים האחרונות התחושה 

את הקריאה  תהירידה בתחושת הביטחון, מחזק(. 93, 7002בנבנישתי, כסאברי ואסטור, )

בעשור האחרון הוקמו בישראל לפחות ארבע ועדות והפוליטית לפעולה ולהתמודדות.  הציבורית

כאמור  הניבהקריאה זו  (.7002ציבוריות לשם התמודדות עם תופעת האלימות בקרב נוער )להב, 

בחינת אסטרטגיות חינוכיות הניבה האכיפה והענישה, אך בנוסף גם גם פנייה להגברת 

ספר עתיד -חברתית בבתי-לכן יש לשער שהביקוש להכשרה רגשית 8להתמודדות מניעתית.

 .(7002שליט, ; 7002בנבנישתי, כאסברי ואסטור, להתגבר עם השנים )

 שיטות ההוראה של נמוכים, חוסר רלוונטיות של התכנים ו הישגים .1.3.ב

השפעה על  הספר-ביתכי לאלימות שהתלמיד חווה ב מאשש( 7002מחקרם של בנבנישתי ושותפיו )

 - לאומיים-ישראל בתחתית טבלה במבחנים הביןתלמידי פגיעה המותירה את  .רמת ההישגים

 (. 7000)דטל, שכטר,  21ך מתו 10-סביב המקום המוקמו  7009-במבחני פיז"ה ב
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ספר חדש" או לרפורמות מקיפות, נבחנות גישות "אידיאולוגיות" כגון -לצד יזמות אקדמיות להקמת "בית 
 (.2115החינוך האנתרופוסופי, הטוען לרמות נמוכות של ניכור, תחרות ותוקפנות )ארנון ושלו, 

7
ינות אחרות נמצא כי שיעור ההיפגעות מעבירות אלימות )לא כולל עברות ביטחוניות( בהשוואה לסקרים ממד 

 (.2113הוא מהנמוכים בעולם המערבי )הסנגוריה הציבורית, 
8
"ישנה אפשרות לבודד את בית הספר מן הקהילה וליצור איים של שלווה שיספקו מקלט בו יוכלו ישנם ממצאים שלפיהם  

(. בישראל נמצאה שונות רבה בביטויי האלימות, ולפיכך ישנה השפעה 14, 1555)גומפל,  ללמוד ולהתפתח"
  (2115; בנבנישתי, כאסברי ואסטור, 2112)הראל ואחרים, לסביבה התרבותית שהאלימות מתרחשת בה 
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אופי הביקורת על תכנית הלימודים ושיטות ההוראה עשוי להצביע על כיוונים של שינויים 

דיסציפלינארי... שלעתים -"תכנית לימודים אחידה עם דגש אקדמי ו.נעתידיים הרלוונטיים לעניינ

להתחשבות באחר ולקיום קרובות אינו רלוונטי לסיפוק הצרכים האנושיים הבסיסיים, לסוציאליזציה 

 (. 702 ,7001, עשור) חוקים מתוך מוטיבציות אוטונומיות"

חסר התקדים אליו נדרשים צעירים  לפחות חלק מחוסר הרלוונטיות נובע מקצב השינויים

. בה פועלת היאש לבין המציאותנפער בין מערכת החינוך  גדל פער(. 7002)פסיג, להתאים עצמם 

 (.7002)נציבות הדורות הבאים,  ויוצר ניכור המערכת של פעולות משמעות לאבדן מביא זה פער

בהסתמך על מכון  ,כדי לקדם את רלוונטיות הלמידה והאפקטיביות שלה מציע מכון ברנקו וייס

IRL( ) לשלב בתהליך הלמידה פעילויות גומלין חברתיות. לטענת עשור , (7000]א[,  ברנקו וייסאתר

היקף בצמצום ל לפעול יש חרדה,ככניכור ו ,ותוצריושינויים הקצב ם כדי להתמודד ע ,(7001)

 מייזלסזמן ומשאבים לפיתוח צרכים רגשיים חברתיים. לפי ממצאי  לטובתתכנית הלימודים, 

הכשרה תפיסתה של קודמה  ורמת להישגים. ממכלול הסיבות לעיל,בשלות רגשית ת ,(7000)

 .הישגים - אלימות - הניכורתקווה שתיתן פתרון לסבך בחברתית -הרגשית

  ?שינוי יסודיל רפורמה אולעוד משבר בחינוך מוביל אם הה .1.4.ב

כי אך מאידך ממילא יש הטוענים  ,רפורמה עודדוהמשבר הנמשך בחינוך עשויים ל וגורמים אל

המלצות על רפורמות, וברפורמות חינוכיות, רואה ב דת 'הרפורמות בלא קץ'. למפרטמלכומדובר ב

היות והמשתנה היחיד  חסר תוחלתמופיע במקומותינו גם כפי שהוא ועניין שכיח  ,שבשגרה עניין

מסיקים אינן ניתנות לכימות ולכן "שטובים הינן תכונות כמו אהבה ואמפתיה לההופך בתי ספר 

 לדעת הרפז (.41 ,41, ,8002)למפרט,  "החוקרים שאין דרך לבניית אלטרנטיבה חינוכית מובנית

מדיניות של עוד מאותו ב"ההכרה שבית הספר המצוי מיצה את עצמו, וכי אין עוד טעם לנסות לשפרו 

 (.7000,2 )הרפז, "ובישראל דבר, חודרת בהדרגה לתודעת רבים ממעצבי החינוך בארצות המערב

, 7002)למפרט,  ""חינוך אחר יכולה להציעאשר  9,נקודת מפנהאפשר שהמשבר הינו גם הזדמנות ל

מודרניסטי לצמא שתרם לעלייתן של מגוון הפרקטיקות -וקסלר מוצא קשר בין העידן הפוסט .(07

                                                      
9

' ויתרו על 'פיתוח האדם-ואך בדרך לשינוי חלק מבתי הספר יכנעו לטענתו, לכוחות של ההפרטה והמסחור  
ספק והפיכת העבודה החינוכית למתועשת המאופיינת בתפוקות -תלמיד של יחסי לקוח-לטובת קשרי המורה

 (. 13, 2115)למפרט,  לימודיות
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 נגד מגוונות ומענה לניכור-תרופות" :. לדעתו פרקטיקות אלה מהוותהחווייתיות בחינוך החדש

 חקרי המקרה שיוצגו בהמשך יתארו את הצמא להוויה. (.97, 7002)וקסלר,  "התעשייתי המודרני

 10היריעה לא צוינו כוחות נוספים הדוחפים לצורך בהכשרה רגשית חברתית מתודית.מקוצר 

דונו גם דרך קריסת האידאולוגיות והערכים אשר עד לפני כעשור ימשבר בחינוך יהגורמים ל

המשבר חל בפרק הבא יתואר מדוע אפשר כי (. 3.ראה פרק ב)שימשו כעמודי התווך של החינוך 

 תפיסותיו וערכיו. ,רקע עליית העידן החדשואולי אף נתפס כמשבר על 

 

 העידן החדש וערכיו כתשתית לחינוך החדש .2.ב

 עידן החדשתופעת התרבותיים והחברתיים של המקורות  .2.1.ב

עתידים להתחולל במהות החינוך מבלי ההמתחוללים ומרחיקי הלכת לא ניתן להבין את השינויים 

לאחר . של המושג החדש על מקורותיוהעידן מכלול התופעות המהוות יחד את תרבות להבין את 

 ,לתרבות הפופולריתולתחום הפנאי  לחברה:חדירתם ו המרכזייםמכן ייבחנו מספר מעקרונותיו 

ערכים אלה מהווים תסקר משמעות הטענה ש( 7.3)ב. פרק השלישיתת ב הביקורת על כך. כמו גם

 .הפסיכולוגיהתפיסת ו ה על הדת המסורתיתיתוהשפעתידון  כןולמעשה דת אקלקטית חדשה, 

בתת הפרקים חברתית. -הכשרה רגשיתלחינוך באמצעות  זו "דת חדשה"של החיבור  יוצג כןכמו 

 הרפואה -נוספים דרכם חודר העד"ש לחברה בישראל היבטים  בחנויהרביעי והחמישי, י

מערכות חינוכיות בישראל  כיהשערה להתשתית פרק האחרון בנושא זה תוצג תת ה. בוהאקדמיה

 .וותיותהורתית חבגשית, רכשרה הבמטרה החינוכית שלהן לכיוון והרחב"ה עוברות שינוי 

ואפשר כאחת כבסיס לחברה חדשה  ,כרשת רעיונית ,תרבות-תת, כנתפס כתופעההעידן החדש 

החלה כתנועה התגבשותו  .(7009שמחאי, ; 7002וקסלר, )מהתנועות החברתיות החדשות 

. סטיתמודרני-הפוסטתפיסת העולם לאחר של המאה העשרים וכתרבות בעשורים האחרונים 

עתירי קיומית גם לחיים נועדה בין השאר לתת פירוש ומשמעות  פסיכולוגיהכתרבות ובנייתו כ

חברה בה הידע מבוזר מאופיינת ב רוחניותשל זו צורה חדשה  .(7002)וקסלר, מידע ו"מרושתים" 
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למשל גם עליית השימוש בתקשורת וירטואלית, אינטרנט וסלולר על חשבון תקשורת ישירה נחשבת  
,Ling, Lenhart חברתיות שליליות )-שיותלמחוללת במבנה הנפשי ובחיי החברה של צעירים השפעות רג

, 2010Purcell & Campbell ,שימוש זה עשוי ליצור רעב ל"התחברות" וליצירת קשרים 2111; עידן .)
-(, מציג ששימוש במחשבים בבתי1551מחקרו של אדלר ) מאידך גיסא, (51, 2113)ברגלואו אצל וקסלר, 

 חברתית ועבודת צוות.הספר בישראל עשוי לקדם חוויה של אינטראקציה 
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"הרוחניות העכשוויות של הנרחב מתארת את שגשוגה  מייזלסומועבר לרוב בלמידה מאדם לאדם. 

פרקטיקות רוחניות ...הבאות לביטוי בפסטיבלים בטבע, סדנאות מודעות, ספרי עזרה עצמית 

 . (00, 7009)מייזלס,  ..."מתרבויות שונות, שיטות ריפוי חדשות

( 7009, שני-גבוה )הרציון-הסוציואקונומי בנונימעמד מבוסס בבישראל מרכז כוחו של העד"ש 

במרבית תחומי (. תרבות העד"ש מעורבת 72, 7009ובעל רמת השכלה גבוהה מהממוצע )שמחאי 

אך עם זאת,  הות אינדיבידואליתזו פנאי, דת, בריאותעבודה,  החברתיים:והחיים האישיים 

 (. 03, 7009ת של המשתתפים )שמחאי, זהות נוספת במגוון הזהויו ,"השתתפות חלקית"מאפשרת 

זאת משום ובתיאור אקדמי יש קושי ,למרות שמדובר בביטוי של שינוי במרבית תחומי חיינו 

העד"ש אקלקטי ומבקש לשלב את הגישות השונות )פיזיקה, פסיכולוגיה( אשר בכולן הוא מכיר ש

 ,Hanegraaff, 1998והומוגניתׁ )אידאולוגיה כוללנית ו תפיסת עולםלכדי  מתגבשלא כאמת ולכן 

 (.7002, הרטוגזון; 7002)וקסלר, טרם נחקר דיו. העד"ש סיבה נוספת לכך היא כי  .(378

 מודרניזם )או "תוצר-תנועת נגד לפוסט 11האינהעידן החדש תרבות הנגרף ואחרים טוענים כי 

זאת ( 7009היות ואינה שואפת להתנתק מהסדר ההגמוני )שמחאי,  "(,הגיוני של מסורות קודמות

 ראותאפשר שיש ל .(030, 7002)וקסלר,  כוללנית ואוניברסליתלמרות רצונה בחלופה תרבותית 

לצידם  Hanegraaff, 1998)).12המבשר על לידתה של דת עולמית חדשה  דתי כסינקרטיזם בעד"ש

 ילדי הפרחים. מרכיבים תרבותיים מתקופת תחייה של יש המצביעים על 

מאפייני העידן בין ל מודרניזם-הפוסטבין המנוגדים  םמאפייניהחוקרים רבים עוסקים בסקירת 

הרס ופירוק לבודדים  ,התמחות פונקציונלית ,ספקנות, ביקורתיות ,מדעיותרציונליזם, : החדש

מול העידן החדש המדגיש רוחניות, פתיחות, בנייה מודרניזם אל -המאפיינים את הפוסט

, שינויים בהנחות היסוד סינרגיזםמערכתיות הוליסטית, , הכלה, אינטגרציה תרבותיתאקלקטית, 

מודרניסטי של -מול האקלים הפוסט (.(Hanegraaff, 1998בדבר ההפרדה )הדואלית( של גוף ונפש 

, ציניות, ניכור ובדידות ובים קרים ותועלתנייםהפחתת הרגישות, חישפסימיזם, דיכאון, ייאוש, 

מופיעים בעידן החדש "חשיבה חיובית כיוצרת מציאות", האופטימיזם, צפייה לאוטופיה, 

                                                      
11

יש הטוענים כי העד"ש הוא למעשה ריאקציה למשבר המודרניסטי, ריאקציה המנסה לגבש כוח נגדי לסכנות  
 (.Hanegraaff, 1998של רציונליזציה מוגזמת, חילון והתפתחות העולם המכני )

12
תרחבת מהרמה עשרה, המ-יש רואים בכך "טרנספורמציה" או "מהפכה דתית" הגדולה מאז המאה השש 

; Forman ;Melucci, 1994, 2114זהב גלובלי )-האישית אל הקולקטיבית והשואפת לגאולה רוחנית של תור
Campbell, 1999 ;Hanegraaff, 1998 ,מציינת שניתן לראות בתנועת 22, 2115(. שמחאי )2113; וקסלר )

 העד"ש כדת פוסט מודרניסטית. 
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 , החוויהאותנטיות, שחרור רגשות עצורים, "ביחד"מרכזיות האושר, אכפתיות ואהבה, יצירתיות, 

-רבה תתפיסהוחלפה במודרניזם -טאשר בפוסהיררכיה הגזעית התפיסת אורבניות מול הטבע. ו

 כתהמדינות והלאומיות הופהכמיהה לפירוק . הוליסטילמגוון  הופכת בעידן החדשתרבותיות 

( ממיזנטרופיה, ובוז ליצור האנושי Almog, 7007לאחדות הפרט עם היקום )שאיפה לגלובליות ו

תפיסת "האדם האלוהי"; מעבר מדת מונותיאיסטית ממוסדת אופטימיות ביכולת האדם ואל אל 

 (.7009, שמחאי, 7002קשת, ; 0992טאוב  ;7002)וקסלר ופתיחות לדתות  מיסטיקהפנתיאיזם, אל 

 ווי השיפור העצמי יעידן החדש ועקרון צההגדרתו של  .2.2.ב

 מרוץ השיפור העצמי והאושר הוליזם,  :הגדרות ועקרונות נבחרים .2.2.1.ב

כדי להתמקד בעקרונות המרכזיים ביותר של העד"ש אסתפק במספר הגדרות נבחרות, אשר 

Hanegraaff (0992 ) למערכת החינוך.בהן  יםחודר עיקרים אלושיספיקו לשם זיהוי מגוון דרכים 

)משיפור מתון  צפיות לבואו של עידן חדשארציות; : מתמצת חמישה עיקריםמהחוקרים המובילים 

בני האדם עם היקום של הקוסמוס ומערכת היחסים  ,הטבע) הוליזם עד אושר מוחלט(;

הפסיכולוגיה  עצמי(;-ידי שיעורי תכנון-על תאבולוציה אוניברסלי) תורת ההתפתחות (;ואלוהים

מוארת  מרמז שהאבולוציה של התודעה מובילה להכרה)ה של הדת והפולחניות של הפסיכולוגיה

 יותר אך פופולריתשאינה מדעית רשימה (. בה המימוש העצמי והאלוהי מתאחדיםלפיה 

"ערכי הליבה" של "מהות ניתן למצוא בהספר -למחקר של הגופים הפועלים בבתיורלוונטית 

עקרונות העד"ש כפי חמישה מתוך תשעת יש להודות כי גם  החיים" )מהות החיים, אתר(.

  :)ויקיפדיה, העידן החדש(שמופיעים ב"ויקיפדיה" מספקים הגדרה דומה, כוללת ומתומצתת 

הוא  אלוהיםכי טוענים חלק מקושר רוחנית באותה אנרגיה. כל דבר כל האנושות, כל החיים, 
 ;האנרגיה

 ;למוח האנושי יש עומקים, שבהם הוא יכול לשלוט על המציאות

 ;הוא אהבה ה זורי בתפיסאלאדם יש מטרה בעולם הזה, ושיעור שעליו ללמוד. שיעור פופול

  ;הן מדריכות טובות בחיים, ועל האדם להקשיב להן אינטואיציהתחושות ו

 יש קשר מיסטי בין כל הדתות, דת אחת או דוגמה אחת אינה חשובה או עדיפה על האחרת.

 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%94%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%95%D7%90%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%94
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מרוץ  ;הוליזם; מרדף אחר האושרלעניינו ניתן להסתפק בסקירת שלושה עקרונות מרכזיים: 

המרכזיים בתכניות כאחד היעדים  ,(1.1.בפרק ב)פורט ימרכזיות החוויה על השיפור העצמי. 

   עסוק בסעיף הבא.ימרוץ השיפור העצמי ואילו ב 13חברתית )הרח"ב(-ההכשרה הרגשית

והרוחניות  (,Hanegraaff, 1998, 365) לכל צורות החשיבה של העידן החדש""הוליזם חודר  הוליזם:

 ,Campbell)ההוליזם, מבטל את הדואליזם  (. (wholeness" "Forman, 2004, 68מתוארת כעשיית

 (Wexler, 2005, 4) אלוהים-יקום-אדםיחסי הגומלין האוניברסליים של לטובת הדגשת  (1999

 .14תפיסה המחלחלת גם לישראל .בעולם במעין אזרחות גלובליתל הפרטים קשר בין ככולל 

מגפת ווי רדיפת האושר. בעוד יהחלפת הדיכאון והניכור בצ אהעיקרון השני לעניינו בעד"ש הו

 ,(I, 7002, אלתיאל)ש ל"אחד מגורמי המוות העיקריים, שני רק למחלות לב" כההפהדיכאון בעולם 

(. את 02, 7002וקסלר,  ;(Hanegraaff, 1998מציב העד"ש מולו, ציפיות ודרישה ל עידן של אושר 

סיבות נוספות: פיתוחי זרם תלות באחר האושר ניתן ל (7.3 ב,המרדף המעין דתי )ראה פרק 

כן מתוך והפסיכולוגיה החיובית והאמונה שלאדם יכולת להשפיע בכוח מחשבותיו על המציאות 

 .(McGee, 2005, 101; 7002, שאלתיאל)לשם גאולה אישית ושר עההאכזבה מ

חשיבה אופטימית ואושר מהווים שניים מתוך ששת הכישורים המוצעים בעבודה זו במסגרת 

 , וכן במסגרת חלק הדיון בכל חקר מקרה. 1.7 ב, סקרו בפרקימושג "החינוך החדש" וי

  עצמי ושיפור העצמיה מימושתרבות  .2.2.2.ב

של העידן  העל-מצוותציווי "שיפור העצמי" ודומיו )מימוש עצמי; צמיחה; התפתחות( הם 

ובפרט חברתית לבין צמיחה אישית, -התחזק הקשר בין הכשרה רגשית בעשור האחרון 15החדש.

 .(Salovey & Grewal, 2005) היכולת לזהות, להבין רגשות ולווסתם ככלי המקדם צמיחה אישית

יעד של מערכת החינוך להגיע ל"אדם במיטבו", למשל בתכנית כישורי לה ובדומ בחינוך החדש

 מקבל צווי זה לשיפור עצמי ביטוי מרכזי. חברתי-לקדם שיפור רגשיהמבקש  חיים

                                                      
13
 הוויתית.-חברתית-הרחב"ה להכשרה רגשית-חברתית ו-הכשרה רגשיתבעבודה ישמש הקיצור הרח"ב, לציון  
14

 Almog (2112:מתאר תופעה זו בישראל בחיבורו )"Shifting the Center from Nation to Individual 
Universe: The new 'democratice faith' in Israel". 

15
 .התייחס במפורש לצמיחה האישית כיעד עליון שאין להכפיפו ליעדים אחרים (1552; 1536פרום )אריך  
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תורת מציין את " Hanegraaff (0992). (Campbell, 1999)"דת העצמי" קשור בציווי השיפור העצמי 

מושגי  07-מאפיין את העד"ש ב  Schorsch בדומה 16.כאחד מחמשת העיקרים "ההתפתחות

 . (Hanegraaff, 1998המושגים ) 07וקובע שסביב מושג ההכרה העצמית נגלים  17בסיס

לפי דת העד"ש.  (Weber, 1964)השיפור העצמי מהווה גם את הדרך ל"ישועה העצמית" החילונית 

, self made manשל אי הישועה העצמית החילונית משיגה שדרוג רוחני של החלום האמריק

 (. McGee, 2005( )7.3.3פרק ב, ) עצמי-( של מיצויquestנרכש תוך מסע )שוממירה אותו בעושר 

 & Maslow) ההומניסטיתציווי השיפור העצמי נסמך על רקע תיאורטי מוקדם בפסיכולוגיה 

Lowery, 0992) .( טוען כי 0, 7002בספרו "העצמי כפרויקט עיצוב", שטרנגר ) התרבות האורבנית

העצמי המימוש פסיכולוגיית לטענתו, וחוויות  בכפר הגלובלי הפכה את העצמי למעבדת ניסויים

הכרזתו , דרישתו של ניטשה שהאדם ייצור את העצמי שלו וויניקוט, כתביו של טושל היינץ קוה

יבי , נעשו לאתוס הנורמטיש להתייחס אל העצמי כאל יצירת אמנות בהתהוותשל פּוקו כי 

מציין שאחת  ,)חקר המקרה השישי( לצמיחה אישית למבוגרים, "פורום לנדמרק" המוביל. בדומה

  ."עתיד שהוא עיצוב שלכם" ליצור ממטרותיו המרכזיות היא לאפשר למשתתפים

היבטי במרבית מופיעה  עד"ש"הצמיחה" ב. הצמיחהאחר מונח בעל חפיפה למושג השיפור העצמי 

הצמיחה  18.ובית ספרית צמיחה רוחנית, צמיחה ארגונית, צמיחה כלכליתהחיים: צמיחה אישית, 

בצמיחה מקצועית, תחשב כמשתלבת נתפסת כהוליסטית וסינרגטית במובן זה שצמיחה אישית 

נדרשות לא  מודעות התפתחותעבודה עצמית,  ולכןהחברה המסחרית.  תבתרומה לקהילה ובצמיח

 מלוא הפוטנציאל של העולם רק כדי להגשים את מלוא הפוטנציאל האישי של האדם, אלא את 

(Heelas, 1996) . (. 7.7.1.ב פרקעליו יורחב בפרק הביקורת ) (7002)אילני, לתביעה זו מחיר אישי 

 העידן החדש בישראל: ספרי עזרה עצמית, סדנאות, פסטיבלים ומדיה .2.2.3.ב

 "בסדנה כשהגיע תורי, בכיתי שעה שלמה..." )אביתר בנאי, "המון אנשים"(.            

                                                      
16

לפי תורת ההתפתחות האבולוציה היא תהליך תכליתי, אוניברסלי של התודעה, שבה הנשמות לומדות  
עצמי. לטענתו, תורת התפתחות זו מרכזית לאמונות העד"ש בדבר -ידי לימוד שיעורי תכנון-להתפתח על

 עקרונות המוסר, היקום, העולם והחברה האנושית. משמעות הקיום,
17
 למשל, הוליזם; תודעה חדשה; פיתוח תודעה; הכרה עצמית; רוחניות; רשת; ארגון עצמי; טרנספורמציה. 
18

ספריים(, המבקשים למדוד -ביטוי למרכזיות המושג ניתן למצוא במבחני המיצ"ב )מדדי יעילות וצמיחה בית 
 חה נפשית.הישגיים לימודיים לצד רוו
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היחלשות התפיסות הקולקטיביסטיות בישראל לטובת תפיסת עולם אינדיבידואליסטית יותר 

(. המגוון של אלו מתבטא 10 7009הווה מקור לגיטימציה לפנייה לפרקטיקות שונות )שמחאי, 

תאוצה צובר  19העזרה העצמית למרות היותו ותיק מאד תחום ספרותבתרבות הישראלית. 

 2%-כבר לפני כעשור היוותה ספרות זו כ 20.לאומיים-ןמכר בי-רבי והולידבעשורים האחרונים 

(. בישראל, מעצמת יבוא ויצוא של העד"ש, מככבים McGee, 2005מתוך כלל הספרות העולמית )

זאת הודות המשגשגת  21לצד ספרות מקור . זאת אלה בראש מצעדי המכירות מכר בינלאומים-רבי

 בעיתונות הכללית(. לצד טורים ייעודים 17, 7009למגוון הוצאות ספרים ייעודיות )שמחאי, 

משקף "חיים אחרים" "אדם עולם", וכדומה,  - י, כולל זה הווירטואלמקומיים המגזיניםפועלים 

ספרי העזרה העצמית  (.7002 מגזין "מנטה", )קמחי,ה. עלייה בנושאי העד"ש והשיפור העצמי

, מטלות ולחציםהמוצפים בהמגזרים  -לאנשי עסקים ולעקרות בית בתחילה ברובם שווקו 

לשער שספרות השיפור (. בעתיד יש I 7002טק )שאלתיאל, -משווקים כיום גם לעובדים בתחום היי

 חברתי, ועתידה לפנות גם לנוער. -העצמי תמשיך ללוות את הפיתוח הרגשי

שוטף את הארץ: נראה כמגוון סדנאות, "הרצאות חווייתיות" ופעילויות פנאי עם נגיעה רוחנית 

החל מסדנאות קוגניטיביות כגון חשיבה חיובית, אינטליגנציה רגשית, ניהול רגשות ותקשורת 

צ'י, -)סדנה בזוגיות, אניגרם(, דרך פעילויות עם היבט מדיטטיבי כגון מדיטציה, יוגה, טאי

רייקי, התבוננות, ועד פעילויות בעלת היבט מיסטי, כגון חיזוק האינטואיציה ו"קורס  קונטקט,

במסגרת העבודה או לבודדים או המונים, בנסים". סדנאות אלו נערכות בשעות הפנאי, 

 השתלמויות מקצועיות )כגון השתלמויות מורים, ראה בהמשך(. 

, לרוב תחת כיסוי של הכשרה הספר-תיבנחשול סדנאות זה ראוי לתשומת לב משום שהוא זולג ל

חברתית. ברם, תופעת הסדנאות והקורסים של העד"ש בישראל, על אף היקפה, עדיין לא -רגשית

המונית ומבוזרת על חינוך העוסק ..."רשת ( מתארה כ072, 7002זכתה למיפוי אקדמי. וקסלר )

"המבוגרים זוכים לחינוך , העצמי" "התחדשות...'הילינג' ...רפואה אלטרנטיבית; ...בחידוש החיוניות 

סדנאות האינטנסיביות יותר: ב .ביקורתי ומגולם, אולי כ"שיקום" מתוצאות 'החינוך האחר'"

יום ואילוציהם הצידה, ובאמצעות מנהגים מוסכמים, משותפים, מאבדים -"מושלכים חיי היום

                                                      
19

ידי -( נכתב עלSelf Help",1859"באופן סמלי, לטענת שאלתיאל, אחד מספרי העזרה העצמית הראשונים ) 
וטען ש"רפורמה פוליטית לא תפתור את הרעות המגוונות שמייסרות את החברה", פוליטיקאי סקוטי שהסיק 

 (.II 2115ת האנושיות )שאלתיאל, ששינוי אמיתי מתחיל בכל אדם והטיף ליזמות ולשיפור מתמיד של התכונו
20
(, johnson, 1998( ועד "מי הזיז את הגבינה שלי?" )(Carnegie, 1964החל מ"כך תרכוש ידידים והשפעה"  

 ( ועוד.2113"הסוד" )בירן, 
21
(. יוצרים 2115שבועות בראש המצעד )קמחי,  121-( כיכב כ2112"הנזיר שמכר את הפרארי שלו" )שארמה,  

 (, 1555ן: שי טובלי, תמיר קמחי )רפיק ורבי מכר מקומיים כגון: "באדולינה" )ניצן, מקומיים כגו
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ומייצרים בכך  ,המתנסים את השליטה העצמית שלהם, משולהבים מנוכחותם המשותפת"

 (.2התלהבות קבוצתית מחשמלת. על אלה יפורט בחקר המקרה הטרנספורמטיבי )פרק ד, 

)וקסלר,  "התגלויות הנפש הקולקטיבית" וים הפסטיבלים בעידן החדש נקודות שיא:ובמקורם מה

להציג את תרבותם  לזרם המרכזילהשתייך הפסטיבלים בישראל הצליחו מארגני (; אך 007, 7002

לעטות על  בדומה לכסות הניטרלית שהחינוך החדש נדרש(. 021, 7002)שמחאי, נטיבה רכה כאלטר

הספר, כך דורשים מעצמם מארגני הפסטיבלים, הנדמים לעתים -כשהוא פועל בבתיעצמו 

"...צריך להיות : מודרניים, לפעול הדרגתיות ולעדן את המסרים כדי להגיע להמוניםלמיסיונרים 

אנחנו רוצים לפתוח את האנשים. צריך לעשות ... כאלה שבאים וזה מפחיד אותםם, יש זהירים בטקסי

( נדרש לעידון הספר-בתיהחינוך החדש )בפסטיבלים וב (.022, 7002)שמחאי, . את הטקסים רכים"

-תית לטרנספורמטיביות, על רווחיה הנפשייםיכשהוא מבקש להגיע לקהל הרחב. שאיפתו האמ

בקהל סלקטיבי כגון בסדנאות השיפור העצמי )חב"ד אינפו, אתר;  רוחניים, ממומשת רק שמדובר

 (.2ר' גם חקר המקרה הטרנספורמטיבי )פרק ד, 

  ובסרטי הקולנוע טלוויזיה בעליית תכניות והשיפור העצמי 

 במסגרת מרכזיות נושא השיפור העצמי ומימושו )תוך הצבת האדם במרכז(, תכניות המציאות

(Realty)  יקיפדיה, תכניות ; ו7009)פנייסבקי, השידורים בישראל כבר כעשור גודשות את לוח

 תי". יעם "העולם האמ םתוך התמודדות. זו טוענת להצגה אותנטית של המשתתפים מציאות(

חברתיים. -כישורים רגשייםהדגמה או שיפור של הדורשת  בתחרותמתמקדות  תכניות מציאות

המתמחה"; ונטיות לתחרויות )"הישרדות"; "המתמודדים נבחנים לא רק על יכולותיהם הרלו

)ויקיפדיה, תכניות  "אלא גם ביחסי האנוש שלהם והדרך בה הם מתנהלים""המרוץ למיליון"(, 

בניגוד לשאר תוכניות ז'אנר המציאות, משתתפות , "תכניות שיפור עצמיגם תת הז'אנר  .מציאות(

(. ויקיפדיה, תכניות מציאות)" בתכניתבעזרת מומחים באופן פעיל בתהליך עיצובו של המשתתף 

ההנחה בתכניות אלו, היא שכל אדם יכול לשפר את חייו, אם רק יקבל את התמיכה המתאימה. 

בין השאר על הדרך, העצמה וההיקף שחייהם משתפרים לאורך התכנית, הוא בתכניות אלו, הדגש 

ל החיים", מאמן אלון גל "גיבורים ש, בתכנית חברתיות. כך-ביכולותיהם הרגשיות בשל שיפור

  ( קבוצת בני נוער בסיכון.1.3ידי "הומניקשיין" ]פרק ד, -הוכשר עלש)
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כי ברוח העידן החדש ו"דת העצמי" השינויים בתרבות נראה כי זו מהווה דוגמה כיצד 

"...תהליך אבולוציוני של שינוי במשמעות שמעניקים בני האדם לחיים הטלוויזיונית מבטאים 

(. בתכניות 02, 7002)וקסלר,  יחסי הגומלין בין הבריות ובהבנת הייחודיות האנושית"החברתיים, ב

חברתית.  םיראלה נחגג האדם, על יכולותיו "האנושיות", בעודו במעין מעבדה או זירת גלדיאטו

ידי המשתתפים עצמם, לבין הצעתו של -לראות את ההקבלה בין ההדחות הנערכות על ניתןשנית, 

ציונים לתלמידים יינתנו על ידי  כי מציע, בה הואחברתית -ודל ההכשרה הרגשיתעשור במסגרת מ

יש לבחון את ההקבלה בין הכישורים הנדרשים לשרידות בתכניות לבסוף, . (0)פרק ד,  עמיתיהם

קאסל: זיהוי רגשות; תכנית של החברתית -הכשרה הרגשיתלבין חמשת כישורי הליבה באלה 

 . (1.7 )פרק ב, ; פעולה במערך החברתי; קבלת החלטותותחברתי סיטואציות ניתוחניהול רגשות; 

. זו משגשגת בעשור האחרוןשלמעשה מתמקד רבות בשיפור עצמי סוגת 'הקולנוע הרוחני' גם 

-בפסטיבלים לקולנוע רוחני )"לב . כךנפרד מהתרבות הרוחנית של העד"ש-מהווה חלק בלתי

(. בעוד תכניות טלוויזיה 7009"הבליפ", "הסוד" )ביגר,  22,"מטריקס"ועם סרטים כגון  טהור"(

שיפור עצמי וחברתי, ש"אנשים אמיתיים" נדרשים לעשות לצורך משקפות רק את האימונים 

  23והטהור של השיפור העצמי והיכולות החדשות. האידאלי ,הסופיהיעד הסרטים מבטאים את 

 בכלל העידן החדשערכי ערכי השיפור העצמי בפרט ועל ביקורת  .2.2.4.ב

, דורשת הספר-בתיהבנת תחום ההרח"ב, אשר סחף את חברת המבוגרים וחודר בהיקף נרחב ל

בבסיסו ואת הביקורת עליהם. זו עשויה לחסוך מהתלמידים חלק ר שאהיכרות עם ערכי העד"ש 

המחירים שיש הטוענים כי המבוגרים משלמים כבר כעת. כמובן, שבחינה ביקורתית ביחס מ

 24.(7009)מרגולין, מסוים  משיפוט ערכילהמנע למרוץ השיפור העצמי ולערכי העד"ש אינה יכולה 

 (.7.7.1ב,  פרק חלק מהביקורת על מרוץ השיפור העצמי הופיעה קודם )ראה

                                                      
22

מטריקס הוא אחד הסרטים המאפיינים, שזכה להכרה אף מעבר לתחומו כשזכה בארבע פרסי אוסקר  
ם( (, "מטריקס ופילוסופיה". יוצרי הסרט, חובבי לימודי קבלה )יהודי2113בניתוח בספרו של פרופ' ארווין )

מאזכרים פילוסופיות מהעד"ש השאובות מן המזרח הרחוק )זן בודהיזם( ומהמערב )ז'אן בודריאר(. גיבור 
העלילה )"ניו" שמשמעו בלטינית התחדשות( נאבק בתודעה הכוזבת ולומד על טבעה האשלייתי של המציאות 

את הסוד לשאר בני האדם כי (. הגיבור, מבקש לגלות ניתן לכופפה בכוח המחשבה" –)"אין כפית שהוא חי בה 
ידי רכישה מיידית של יכולות, אמנויות -כך הם יגיעו לשחרור תודעתי וחברתי. התקדמותו של הגיבור נעשית על

 והכרה בכך שלמחשבותיו יש השפעה על העולם האמיתי.
23

מן" וסדרות כגון -טבעיות )"אקס-במובן זה ניתן לנתח את גודש הסרטים שגיבוריהם בעלי יכולות על 
"גיבורים"(. הגיבורים בסרטים אלה מתפתחים מבחינה אישית ורוחנית )"אווטר"( תוך הכרה ביכולותיהם, 

 הפגיונות", "גיבור"(. טבעיות )"באטמן מתחיל", "מחול-לעתים במקביל לרכישת תורות לחימה מזרחיות ואף על
24

כך למשל, קשה להכריע אם שחרור מנישואים כובלים והתפטרות מעבודה מדכאת נעשים לטובת חיפוש  
 אהבה, משמעות או הגשמה עצמית, או שמדובר בביטוי לחוסר מחויבות ולאגואיזם.
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פסיכואנליזה: וה העצמי" אובססיית הבריאות, הכושר הגופניטאוב מנתח כמצוקה את "תרבות 

עצמי, למצות את הפוטנציאל היצירתי, או הרגשי ...לשדר ביטחון ..."הצורך ללמוד לקבל את עצמך, 

כל אלה, יותר  -להיות אסרטיבי לעשות מדיטציה ולעשות ג'וגינג ... לדעת "לתקשר", להיות מחובר

זו נטען נובעת . (0992,072)טאוב,  עדות למצוקה חדשה"עדות לשחרור חדש, הם משהם 

מהתפרקות המסגרות היציבות של עבודה, משפחה, נישואים, דת ואידאולוגיות והאובדן תחושת 

ראוי לציין כי הביקורת החברתית כנגד  .(7002אילני, ; ,McGee 7002; 0992המשמעות )טאוב, 

  25זם אינה מקובלת על חוקרים רבים.ערכי העד"ש כאילו דור זה נגוע ב"מגפת נרקיסי

 המתרחקת עצם המרוץ לשלמותכך  ית השיפור העצמי עצמה אף מגבירה את המצוקה.יתעש

התמכרות, ככל שמרבים בה כך ]כמו[ "(. ,Ben-shahar  ;70092009לחיאני, -)לויליכט מאמלל

 .(7002, )אילני שברצים"שוקעים בה וחשים אומללות ...קו הסיום מתקדם תמיד מהר יותר מן המהיר 

 הייחודי בדיכוי זה הוא שהשכבות המבוססות סובלות ממנו לא פחות מהשכבות העניות.

שאווה אילוז  "חשיבה חיובית"-דרישה להפנימי ומשטור מחשבות כוללים ערכי השיפור העצמי 

של אולטימטיבי כפיתוח ניתנים לבחינה אלה  (.7009שמחון, -מכנה "דיקטטורה של האושר" )בן

וחלפו באוטופיה האוטופיות החברתיות הוכן בניתוח לפיו . המשטור העצמי הפוקויאני

אך כמו באוטופיות אחרות, הבטחת ", "תפקוד מושלם בגוף מושלם"של  אינדיבידואליסטית

 (.7002,)אילני לסוג מתוחכם של דיכוי ומשטור" הפכהההגשמה העצמית 

ת הסולידריות המעמדית, המאבק לצמצום הפערים ושימור ערכי העד"ש לזניחעוד נטען כי 

 ;Hagan, 2011המדינה כאחראית לאספקת שירותים חברתיים והסתפקות בזהות צרכנית )

האתגר הגדול ביותר העומד בפני עולמנו "ש וילבר, ממנהיגי רוח העד"ש טועןכך,  (.7002וקסלר, 

תפיסה זו  26(.7002)קיסלינג,  "רמות התודעהאינו פער ההכנסות בין העשירים לעניים, אלא הפער ב

משרתת אידאולוגיה בה האזרח צריך להאשים את עצמו, לא לחתור לשנות את המציאות אלא רק 

  .(7002)אילני,   את יחסו כלפיה והמדינה פטורה מחובותיה כלפיו.

                                                      
25

מה, שכן אין ירידה בניגוד לכך, יש טוענים כי הטענה בדבר מגפת הנרקיסיזם היא מהומה רבה על לא מאו 
(. ואין מדובר Trzesniewski & Robins, 2009 , Donnellanבאמפתיה בקרב דור הצעירים הנוכחי )

(. או משום שעיקרי 2113בנרקיסיזם, אלא בתהליכי "התחדשות העצמי", העוסקים ביחסים חברתיים )וקסלר 
( וכי אפשר שמדובר Campbell, 1999)העקרונות המוצהרים של העד"ש הוא התנגדות לאנוכיות ולמטריאליזם 

(, בזניחת המשחק הפוליטי לטובת 61, 134, 2113בהמשך המאבק החברתי בדרכים שאינן מוכרות )וקסלר 
 (.(Hanegraaff, 1998עבודה פנימית עד שתתגבש 'מסה קריטית' של פרטים שהגיעו למודעות גבוהה 

26
 .(McGee, 2005, 101)לבד, שהרי פשטות זה עושר כך, במשבר הכלכלי הוצע לראות במחסור פרי תפיסה ב 
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התנערות מהמאבק החברתי ומפוליטיקה בארץ ה ,( קושר בין צמצום מדינת הרווחה0992טאוב )

זוכה . זו המעבר לזהות צרכניתולטובת האינדיבידואליזם האמריקני הקורא להגשמה עצמית 

תמיכה באמצעות פרקטיקות מסוימות של העידן החדש וביניהן אלו של ארגון "מהות טענתו ל

של  יהמסע למיצוי עצמ שתפיסה זו שלכן אפשר  )מהות החיים, אתר(. שרי אריסוןשל החיים" 

.(McGee, 2005, 99) את שימור הסטטוס קוו. - מעמד הביניים משיגה את ההפך
, לכן נראה 27

הספר כאידאולוגיה מפורשת -שנדרשת תשומת לב, משום שתכני העד"ש אינם מועברים בבתי

 .(1ה.ונתונה לביקורת, אלא במסווה "ניטרלי" כפעילות חווייתית )ראה פרק 

הדרישה הכפולה ברוח ערכי העד"ש לזניחת הביקורתיות לטובת חשיבה החיובית מתבטאת גם 

 פוגעת ביעילות ואף קשורה למשבר הכלכלי העולמיזו (, 7002לטענת ארנרייך ). במגזר העסקי

מייצגת חשש שאפילו החשיבה על בעיות גורמת להן להתרחש.  האופטימיות השיגיונית""-היות וה

בהן משגשגים ש לאוניברסיטאותטענותיה נוגעות גם . לנסות לנקוט בריאליזם מאוזן ישלטענתה 

(. 7002)ארנרייך,  "ללמד חשיבה ביקורתית -"למלא את ייעודן  במקום קורסים בפסיכולוגיה חיובית

ם כך למשל אנשים בעלי הערכה עצמית נמוכה ית עשויים להיות גם נזקים ישירילחשיבה החיוב

 28.ועוד (Woodstock ,2007)גרוע יותר לאחר שחזרו על הצהרות חיוביות בנוגע לעצמם" ו שהרגי

דחיקת ההלכה ממעמדה לטובת הקבלה היא חלק הינה כי ( II 7002גארב )ביקורת דומה של 

"מגמה כוללת יותר של דיכוי הביקורתיות בחוגי העידן החדש, כביכול בשם ה"הרמוניה" וה"חשיבה מ

שאין בו, לטענת גראב בעד"ש ", מהחשובים בקרב חוגי "חיים אחריםהמגזין כך גם  ".החיובית"

 .(שם) מאות שיטות, מורים ומטפלים ]שנסקרו[ משהו המזכיר כתיבה עיתונאית ביקורתית"]מתוך[ "

על מנוצלת  רדים את ביקורתיות האזרחיםבאידאולוגיה החיובית כדי לההשימוש הטכניקה של 

. כך, בסדנאות הצמיחה העד"ששיווק סדנאות  כאסטרטגיתאך גם (, Wilson, 2008)ידי מממשלות 

ביקורות נוספות  29.של "לנדמרק" מופנית הביקורת "חסום" כלפי מי שלא מתחבר לסדנה

 .(7.3בסעיף הבא )בנושאים "צמיחה רוחנית או צמיחת רווחים", "הגעה להארה בסוף שבוע" ידונו 

                                                      
27

: "אני מתבונן בנערים המקפצים, כשבפיהם האמרה שאין ייאוש בעולם ואני רואה ייאוש: רב העיר מודיעין 
 ייאוש מלשנות באמת את העולם והמדינה מבפנים, להיות חלק משותפות אמיתית בחברה הישראלית"

(. עוד ביטוי לשינוי זה ניתן למצוא בהחלטת עיריית הרצלייה, להחליף את החזון החברתי של 2113)אטינגר, 
 "אם תרצו אין זו אגדה", במיתוג העיר בכותרת "הגשמה עצמית".  -חוזה המדינה הרצל, שעל שמו קרויה העיר 

28
אשים בה את קרבנותיה; לחץ נזקי "חשיבה חיובית" נוספים הם: תפיסת העצב והכאב כמחלה שיש לה 

 (.Ehrenreich, 2009חברתי על חולי סרטן להחלים; ניתוק הקשר עם הנפש )-מנטלי
29

"הלידר חוזר ומבהיר: ביקורת היא רק מסיכה, מחסום. כשאתם מבקרים, אתם סגורים, מנוכרים. אתם לא  
 )חב"ד אינפו, אתר(. גילוי נאות, כאמור המחבר השתתף בסדרת סדנאות דומות בחברת הומניקשיין. ים"חי

http://us.macmillan.com/author/barbaraehrenreich
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ביקש לפתח "רוחניות אקטיבית" טוען שגור זאב,  ם מתוך המחנה.גהעד"ש מגיעה הביקורת נגד 

שהינן "תפאורה או להג ", משווקת צורות של "החיים הטובים" "אפנת הרוחניות"כי שגשוגה של 

-רוחני-"חינוךיש הדורשים (. לפיכך, 07, 7009)גור זאב,  רטורי המכוון ל"סגנון חיים", לא לדרך חיים"

 (. 7002; תדמור, Erricker, 2004הרוחני המשרת את המבנה החברתי הפגום )בחינוך שיאבק  ,נגד"

אלה בנוגע למגמות בהשכלה הגבוהה ובשוק העבודה רלוונטיות בהקשר של הרח"ב, כי  חששות

אחד מעיקרי החינוך כפי שנקבע בחינוך לביקורתיות שהינו הספר ופוגעות -אלו מחלחלות גם לבתי

)תפיסה שנסקרו כנתונות לביקורת מגמות העד"ש (. 7.0 ,בתקופת ההשכלה )ראה פרק ה'

הוליסטית; מרוץ הפיתוח האישי; נסיגת חובת המדינה לטובת שינוי פנימי; הפחתת הביקורתית( 

 -שלושה היבטים חברתיים שייסקרו כעת דרך אך לא רק באופן ישיר אלא גם  מחלחלות לחינוך

 ים ומשפיעים על החינוך.הדת, הרפואה, וההשכלה הגבוהה. אלה מצדם חוזר

 לבתי הספר יו פרקטיקותחדירת והמשמעות שבכך על העידן החדש כדת  .2.3.ב

תחומית(. -אביב, התוכנית הבין-העידן החדש מוגדר לדעת חוקרים רבים כדת )אוניברסיטת תל

"דת העצמי", ו"הדת האוניברסלית החדשה" הן רק חלק מכינויים להם הוא זוכה. הכרה 

בעד"ש חשובה ממספר סיבות: כדי להבין את הכוחות והעצמה בה נדחף חינוך בהיבטים הדתיים 

קצרה; כדי לעמוד על  לשרוד שם מעבר לתקופה אפנתיתסיכוייו ולהעריך את  זה למערכת

 .הספר-בתילהמתיימרים לנטרליות של כניסת תכניו חברתית -הערכיתהמשמעות 

 ,Forman) המאמינים בדתות המסורתיותהשפעת הדת בחיים החברתיים וירידת מספר ב הירידה

לעליית פרץ של זרמים דתיים, למתרחשת במקביל , Ynet, 2008))בישראל ובכלל זאת  (,2004

פרקטיקות מזרחיות מספר האנשים התופסים עצמם כרוחניים, העוסקים בטקסים, תורות ו

כן . (Forman, 2004; Wuthnow, 1998; 12, 7002; וקסלר, 07, 7009זאב,  )גורשהותאמו למערב 

"אנו מאמינים לעיתים קרובות מדי בישראל למשל: עד"ש ישנה עלייה באחוז המחזיקים בתפיסות 

 . (7002)שחר,  למדע ולא מאמינים מספיק ברגשות ואמונה"

" "שוכנתה השינויים שהדת עוברת בעשורים האחרונים מתבטאים במעבר מדת ממסדית

העוסקת  יומית,-יוםומיסוד,  חסרת תיווךחופשייה יותר,  ",מחפשת" במקומות קדושים, אל דת

. זו מעוררת מחדש הגים רוחנייםבשיפור עצמי, מכוונת שוק, מכוונת טכניקה, חיים פנימיים, מנ

 את העניין ב"נשמה", כאמצעי למצוא נחמה ותקווה בעולם מורכב, "נזיל" ו"חסר בית".
הרוחניות "



 

21 

 

שלו. מספר גדל והולך של אנשים קונים רוחניות בעידן הייתה למסע מורכב שהאדם מחפש בדרכו 

 (.021, 7002)וקסלר,  "ות ספרים או מלקטים עצות רוחניותהחדש בחנוי

נובעת . זו איום כלפי הדתות המסורתיותבדת החדשה מקפלת בתוכה תרבותית האטרקטיביות ה

ות בין אמונותיו השונמפרקטיקות חווייתית ולא מחייבות )יוגה( המאפשרות חדירה רכה, ומיזוג 

ומיזוג בין  מדע, דת מסורתית, רפואה אלטרנטיבית ורוחניות -של האדם ושאר תחומי הידע שלו 

קטיות אקלההדתות המסורתיות, (. מצד 0999שמחאי, ; 7001אודנהיימר, ) דתיות ללא דתיות

  .(7002וקסלר, כך אפילו ביחס לישיבת שיח של הרב שג"ר ) (.Forman, 2004) "עבודה זרה"מהווה 

כ"דת  (,Wilber, 2000)התודעה  דת מתקדמת יותר באבולוציית -למרות המגדירים את העד"ש כ

 (Hanegraaff, 1998; Campbell, 1999; Forman, 2004)עולמית חדשה" או כ"סינקרטיזם דתי" 

  30.קונפליקטולמרות שרוב האמינים לא נראים כמוטרדים מכך, האקלקטיות בדת העד"ש מכילה 

, לצד העניין בדתות המזרחיות המרכזיות בעד"ש )בודהיזם, הינדואיזם, קונפוציוניזם

וכן  ;Heelas), 0992) ( ובדתות האזוטריות )סופיזם ומיסטיקה, פאגניזם, שמניזם(התיאוסופיה

בקבלה בגרסתה המתחדשת זוכים מספר זרמים רוחניים ודתיים חדשים יחסית לשגשוג גובר 

  .(2.3)פרק ד',  דתיות אקולוגיתו , סיינטולוגיההאנתרופוסופיובניהם בבתי ספר בישראל 

 טבעי שמעבר לאדם;-האל הוא יצור אלמדגיש בדתות המערב: Campbell (0999 )אפיוניו של 

גישה רציונלית  שולט בטבע ומפעילו;כדי לשרוד אדם חייב ; דיכוטומיה בין אדם מאמין לכופר

אלוהות  אדם וטבע, רוחני ופיזי חד הם;. לעומת אפיונים בדתות המזרח: ואנליטית לפתרון בעיה

אדם צריך להכיר באחדותו עם הטבע והרוחניות, במקום הניסיון להשתלט עליהם  ;פנימיתהיא 

אפיוני  .יתאינדיבידואלבהיותה  רבת פניםטבעית ו האמת ; גוף ומחשבה הם חד;ולמרוד בהם

 טיקות עד"ש ומסריהן כפי שנראה בפרק חקרי המקרה. דתות המזרח אלו, משתלבות עם פרק

מושג הישועה. זו נעה  -ברוח העד"ש משנות הדתות עצמן את אחת ממטרותיהן העיקריות 

נוצרית(, אל ישועה -ישועה "חשבונאית" לפי מאזן נצבר של עבירות וחסדים )הדת היהודיתמ

ואילו מעשי  ,ודגשתהאישיות מכשאופיו הכולל של האדם "מתעלה". בזו האחרונה, 

הטוב והרע נתפסים כמצבי (. Weber, 1964האינדיבידואל מוערכים רק כסימפטומים לבריאותה )

                                                      
30

מאדם חיבור למודעות הרוחניות האינדיווידואלית הקונפליקט, עם הדתות המונותיאיסטיות היות ונדרשת  
ות, מדענים, מנהיגים ומורים הורים, דת -ידי מסורות וסמכויות -הניתנות על האותנטית שלו הנקייה מ"אִמּתות"

 בנוסף ה"חופש" מהמסורת נעשית במקביל להסתמכות העד"ש על מסורות מזרחיות.(. Heelas ,1556)רוחניים 
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גם  לקדושתו של המרוץ לצמיחה אישית. של ישועה זו הוא הבסיס בעד"ש האופיתודעה בעיקרם. 

  31לטובת עלייה בחשיבות העולם הזה. היחלשות תורת התגמול גוררת ירידה בחשיבות העולם הבא

לאחר שהעידן החדש מצמצם את מרכזיותו של העולם הבא, מוצב האושר המידי כיעד אשר 

(. יעד האושר החדש שונה במספר מובנים מהאושר 7.7)ראה פרק ב,  הציווי הראשון הוא לרודפו

 וחה של מחשבה. , שניתן להשיגו בסדנה או בכלפי תורת התגמול: מדובר באושר "אינסטנט"

הדת החדשה מחזירה את האדם למרכז, ומייחסת לו, אולי ללא תקדים, כוחות פוטנציאליים 

 32היעד הסופי של צו הצמיחה העצמית ופרקטיקות ההרחב"ה.החזון ואדירים. כוחות אלה הם 

איחוד זה  33במקרה, בעידן החדש מתפוגג האל והופך למעין אנרגיה יקומית:אולי לא במקביל ו

"...חוויית האיחוד נטול אדם: -ן כל הדברים, משמעו גם איחוד בין האל לאדם ואם נרצה האלבי

, 7002)וקלסר,  האגו עם האלוהים, הטבע או היקום כולו, המעלה את האדם עצמו לדרגת אלוהים"

 גשיים, הנמצאים בתוך האדםישויות הטוב והרע למצבים תודעתיים ורזה משתלב בהפיכת (. 02

ניגוד לרוב הדתות, בעד"ש הגאולה נמצאת בתוכנו ולא וכך ב (.Hanegraaff, 1998)יוצרם שהוא 

  .Heelas), 0992) סופי של האדם, מותנה בקבלת אמונתו ...בעצמו-בגורם חיצוני והפוטנציאל האין

עבודה, דת, חינוך  -ת על כל היבטי החיים בעד"ש סוציולוגי-אל השפעה חברתית-למושג האדם

בתפיסה מוחלפת (, 00, 7009)שמחאי,  "לנבחרים בלבד" נועד שינוי הייעודלפיה פיסה תהועוד. 

רואה בבני האנוש, כשהם זו,  (.7002I)גראב,  "יחידי הסגולה יהיו לעדרים"לפיה היעד הוא כי 

בתנאי "ניסויים"   שיפור עצמיבאלי אולימפוס מושלמים בדרכם. וקסלר, רואה -במיטבם, חלק מ

"מה שהייתה זכות השמורה ליחידי סגולה (. 11, 7002)וקסלר, שינוי, בחיפוש אחר "זהות נשגבת" 

 .(2, 7002, שטרנגר) ומושא לקנאה והערצה ...היתה עתה לחלק מתרבות הזרם המרכזי"

 התקדשות דתית של הפסיכולוגיה בעידן החדש ופסיכולוגיה חיובית .2.3.1.ב

וברמה החברתית 'יחידי הסגולה יהיו לעדרים', מלווה  "דת העצמי", עליית 'האדם האלוהי'

חושפת את העוצמה . התקדשות זו בשירות המירוץ לשיפור העצמי בהתקדשותה של הפסיכולוגיה

 חדירת ההרח"ב למסגרות חינוכיות.בהבאה לביטוי  םהנובעת מחבירה בין ערכים חברתיים לדתיי

                                                      
31
 בדתות מסורתיות החיים נתפסים כזמניים וכחסרי חשיבות ומטרתם הכנה לעולם הבא )פרקי אבות ד, טז(. 
32

האל: מטוטם פגאני מעשה אדם, דרך מיתולוגיה )כגון בכך העד"ש ממשיך את העלייה ברמת ההפשטה של  
 אל מונותיאיסטי מופשט, ולבסוף הפשטתו ההדרגתית של אל זה מכל תכונותיו האנושיות.-היוונית(, המשך ב

33
 "כל האנושות, כל החיים, כל דבר מקושר רוחנית באותה אנרגיה. חלק טוענים כי אלוהים הוא האנרגיה הזו" 

 חדש(.)ויקיפדיה, העידן ה
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פסיכולוגיזציה )מתוארת במונחים עיקרי העד"ש, הוא האופן שבו הדת עוברת מאחד 

 פסיכולוגים(, בעת שהפסיכולוגיה עוברת קידוש ופולחניות )מתוארת במונחים דתיים(

(Hanegraaff,1998). McGee (7002 )תרפי התעצם והוא -טוענת שמבחינה תרבותית האתוס הפסיכו

 .מחליף בהדרגה אמונות דתיות ומסורות רוחניות

הפסיכולוגיות שהתפתחו בעשורים האחרונים זכו לפופולריות לפחות שלוש מתוך האסכולות 

פסיכולוגיה חיובית; פסיכולוגיה תרבותית החורגת מעבר למקומן הטיפולי המקורי: -חברתית

. לכל אחת ממגמות אלו היבט נפש-אקסטטית; פסיכולוגיה התנהגותית של איזון גוף-קבוצתית

 הספר-בתירה נראה כיצד אלה זוכים ליישום במיסטי. בפרק חקרי המק-מקצועי, אך גם צד רוחני

 ובאקדמיה. ניתן לשער שגישות אלו ימשיכו לשגשג, בחינוך ובחברה. 

זוכה להצלחה וליישום הולך וגובר  פסיכולוגיה של האושר()המכונה גם ה פסיכולוגיה חיובית

-לכסות מדעיתה זוכה בהדרגה השיט. (7009לחיאני, -)לויליכט במובנה המחקרי אקדמי והמעשי

 , אך מהווה גם ביטוי אקדמי לאמונה הפופולרית בעד"ש, שהמוח יכול ליצור מציאות. טכנית

בעשורים האחרונים  אקסטטית-הפסיכולוגיה הקבוצתיתהתפתחותה המקצועית והפופולרית של 

מודרניסטית. קבוצות -בולטת לנוכח התפרקות מסגרות התמיכה המשפחתית והבדידות הפוסט

"...קבוצות התנסות לימודיות חינוכית(. לטענת יאלום -לפיתוחים מגוונים )למשל פסיכואלה זכו 

טיפוליות,  וקבוצות עזרה עצמית למיניהן, כמו 'אלכוהוליסטים אנונימיים'... במקרים רבים ]הן[

, 7002 )יאלום, חינוך ותרפיה", תמיכה ,אישית צמיחה הביניים המטושטש שבין תחום את ומאכלסות

שיפור זמני או קבוע של לשם השגת "כוחות של ממש" משמשת גם ל"התכנסות התוססת", ה .(0

 .2 פרק ד,לנדמרק" ואחרות יסקרו בחקרי המקרה, ". (Durkheim,In: Wexler,2005, 6) יכולות

על הגבול בין קבוצת עזרה להתכנסות  האקסטטיות שברובןסדנאות הנראה כי המשך שגשוגן של 

 .תגמולים מוחשיים לתרגולי קבוצות אלהקיומם של מיסטית, יעודד מחקרים שייבחנו 

נעשה בעבר במסגרת ונוער אינו חדש, ל "כוחות" עצמיות אלה כדי להעניק שימוש בטכנולוגיות

דתי הנסתר -המיסטי(. בכך יש כדי לחשוף את ההיבט 7002מיסטיים )וקסלר, -טקסי חניכה דתיים

ביטויים לשימוש בטכנולוגיות קבוצתיות אלה כבר גם בקבוצות "עזרה עצמית" אקסטטיות. 

ידי איזון -הספר. זאת, לשם השגת מטרות פורמליות מגוונות: שיפור ההישגים )על-מופיעים בבתי

יבטים פרויקט מיכא"ל הנעזר בהודדות לנוער במצוקה )כגון גוף ונפש(, או "מתן כוחות" התמ
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קבוצתיים תשלב היבטים  "הבגמות אלו מאותתת שאפשר שהרח(. התחזקות מ1דינמים, פרק ד,

 .""חינוך נבואימכנה אותו וקסלר החינוך החדש במסגרת  קדושים-דינמיים משלהבים מיסטיים

ל . יש לציין כי החלפתם ש2.7.1פרק ב, ביורחב  נפש-פסיכולוגיה ההתנהגותית של איזון גוףעל ה

 . צמיחת האדםקידוש ניתנים לפירוש כאיזון בין הנפש לגוף  הטקסים הדתיים המסורתיים בטקסי

יש להבין את עליית הפסיכולוגיה וקידושה.  הספר-בתילסיכום, כדי להבין את מקומו של הרח"ב ב

עלייתה כמרכיב בהתגבשותה של דת חדשה שבבסיסה האמונה ביכולת הפרט לשנות את 

הציווי הדתי החדש הוא שיפור עצמי והדת היא הפסיכולוגיה, אזי הכומר אם המציאות שלו. 

 המאמן.-הפסיכולוג או הפסיכולוג יהיהלעדרים( הפכו האחראי להכוונת יחידי הסגולה )ש

פרטי בבריטניה המיישם 'שיעורי אושר' בנושאים כמו כיצד  ספר-ביתלמצוא בניתן  כךאנקדוטה ל

ונפשית, רגשות שליליים והגשמת מטרות. צוות ההוראה של  לנהל מערכת יחסים, בריאות פיזית

 (.7002ביילי, -תומס) פסיכולוגיםמפקחים שיעורי הדת מעביר את השיעורים לתלמידים אך עליו 

 מהשוליים למרכז המגזר הדתי -קבלה וחסידות חדשה בעידן החדש  .2.3.2.ב

דתית סוערת זו, משפיעה על הדתות המסורתיות ואף מובילה ליצירתם של זרמים -תקופה רוחנית

חדשים. סקירת המתרחש בציבור הדתי רלוונטית לענייננו לא רק משום שמדובר במגזר משמעותי 

תרבותית בישראל, אלא מסיבות נוספות: הקושי להבחין בין -בהיקפו ובמשמעותו החברתית

למשל לימודי הקבלה  .(70, 7009)שמחאי, תרבותיות לבין דתיות ומיסטיות -תפיסות חברתיות

ברמת דתיות גבוהה  המתאפיינתבישראל, סיבה נוספת היא ששהפכו לסמל סטטוס חברתי. 

ועשויה ( "הכשר"לחברה הדתית מעניקה לגיטימציה )העד"ש ארצות הברית( חלחול תפיסות כ)

 או ליצירת סינתיזה )מעיקרי העד"ש( ינוך החילוניםלחדירתן למוסדות החאף רוח גבית לשמש כ

 .(7002I )גראב, ה"דתי" וה"חילוני" מגזר חדש, החוצה את  גבולות המגזרים הקיימים,שתופיע כ

האדם האלוהי, מרכזיות 'העצמה האישית', הישועה האישית כדרך  -בעד"ש עיקריים מספר 

...הדגשת " אך גם זוכים על כך לביקורת:ידות, מאומצים גם הם בחס -ם ישועה קולקטיבית לקד

ה"עוצמה האישית" היא חלק מהתמזגותה ההדרגתית של הקבלה בימינו עם תנועת העידן החדש, 

אושר, התלהבות (. השפעות נוספות ) 7002I)גארב,  תוך טשטוש אופייה הייחודי והיהודי של הקבלה"

 ,"הביטוי הרבני"להתקוממות נגד קבוצתית, התנגדות לסמכות וצמצום טקסטואליות( מקבילים 

  .(7002ונגד הנטייה לפרשנות טקסטים לטובת חכמה מלאת שמחה )וקסלר, 
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)'ניצוץ משיחי  יחידי הסגולה יהיו לעדריםלעקרונות העד"ש הולך וגוברת החפיפה בתנועת חב"ד 

ברעיונותיה נבואה חברתית חב"ד מהווה וקסלר לטענת )משיחיות(.  ציפייה לאוטופיהו( בכל יהודי'

דת  -העד"ש עקרונות  .(Wexler, 2005, 10) יומית שלה-ובפרקטיקה החברתית הפסיכולוגית היום

גם מופיעים במובהק , מדע רוחני וצפייה לאוטופיה קרובה האנושות היחידה אחת,עולמית, 

 .(7001, אודנהיימר)הקבלי  אשלגהרב בהגותו של 

 במרכז של אוהד אזרחיכגון "המדיטציה היהודית" זוכה לא רק לפופולריות מעשית בישראל 

חוקר עולמי של העד"ש, מקדיש  ,Forman (2004, 8)גם  (7000; 0992אזרחי,  ;7002)אטינגר, 

שימשה שתמיד פרקטיקת הדמיון המודרך, בדומה, גם  .למדיטציה היהודית מקום מיוחד בכתביו

מידות נפשיות, הולכת ות להשגת קרבת האל, יכולת נבואית או קבוצליחידים וכטכניקה 

בין  אין קשרכי טוען לייטמן, מהמנהיגים הפופולריים של לימודי הקבלה, אך  ומתחדשת.

 (.קבלה לעם, אתרמדיטציה ופרקטיקות דומות לבין רוחניות )

הם בעלי דמיון לעקרונות העד"ש וההרח"ב בעבודה זו, הקבליים והחסדיים שתוארו עקרונות ה

יחידי הסגולה יהיו ו ירידת היכולות המולדות לטובת ההכשרה ועליית האדם האלוהיוביניהם 

העולמי והתמזגותה בעד"ש, הדתות . כוחה העולה של הקבלה בארץ, כניסתה לפנתאון לעדרים

ברוח אולי יות והממלכתית בארץ. זאת עתידה, יש להניח, להשפיע על המערכות החינוכיות הדת

 .(0992תחדש והחדש יתקדש" )אזרחי, שם ספרו של אוהד אזרחי, "הישן י

 דת ועבודה: מקלוויניזם סגפני אל צמיחה רוחנית גאה ורווחית .2.3.3.ב

ם הדרמטיים בתחום השינויים החלים בתפיסה החברתית של הדת מסייעים להבין את השינויי

בקידוש שבשילוב בין הדת והעבודה ובשינוי גם על החינוך מקורה  אך ההשפעה החינוך ובהרח"ב.

כוחו של צו הצמיחה האישית קשור הדוקות לשינוי היחס בין כסף וכך . העבודההדת את 

-קפיטליסטימודל שגשוג  רווחית וגאה.-צמיחה רוחנית -ובעל חלק בבניית מודל חדש לרוחניות

 34.(Heelas, 1996) דתות ועסקים. -למיזוג נוח בין התחומים  זה הינו חלק מעקרונות העד"ש רוחני

משמעת ומאמץ כדי לזכות בקדושה לדרוש סטנדרטים לביקורת ואתיקה ומצב להדת  פסקהכך 

"תחליפים של העידן החדש לדת התוצאה היא פופוליזם אתי: ו (7002Iפרסיקו, ת )וורוחני

 (.  Lasch Christiper, 1991פי-על 90, 7002)וקסלר,  המרגיעים את המצפון במקום להעלות חמתו"

                                                      
34

בעשורים האחרונים, הקפיטליזם הקלוויניסטי המבוסס על יצרנות, סגפנות וחתירה לעושר, כבר אינו מספיק  
(. בכך McGee, 2005אייגי' מעין דתי הדורש מיצוי עצמי כאינדיקציה לישועה )-לישועה. הוא הוחלף בזרם ניו

 (.2113)טאוב, הושלם היפוך מלא בקליטה מהמזרח של היחס בין רוחניות לכסף. 



 

26 

 

שאנשי העד"ש משתמשים בערכים ובפרקטיקות "הרוחניים" טוענים המבקרים תופעה זו 

; 7002)פירר, כסף, בריאות, הצלחה, מעמד חברתי  –ה להשגת המטרות החומריות הישנות לכאור

עומדים בניגוד למקובל כספית, -ישיתבין רוחניות להצלחה אאלה יחסים חדשים  (.7002IIגארב, 

לכל הפחות נתפס ניסיון זה כהסחת הדעת מיעדיה הרוחניים של הדרך במרבית הדתות. באלו 

יימצא  בהשוואה בין העד"ש לבין תנועות רוחניות אחרות בהיסטוריה (.7002Iהמיסטית )גראב, 

)פרסיקו,  עיסוק בסגנון החיים אך ללא התמודדות מעמיקה וממושמעת עם הסוגיות הכבדות

7002II) .תיים המבקשים להשפיע על יהכוחות האמ בסיסבירור בבביקורת זו חשיבות ו יש נלעניינ

נובעים מרצון לשיפור ברווחיות, שיפור ברוחניות, קידום ערכי אלה אם ה הספר.-בתיבהתכנים 

 דן החדש, או הענקת רווחה נפשית לתלמידים.העי

 בחינוךחברתית -סיכום: חיבור עתידי משוער בין הדת לבין הכשרה רגשית .2.3.4.ב

לב אוהב -"...זו נקודת מפתח, טיפוח טובהדאלאי לאמה: 
וחמלה הם לא בהכרח תהליך דתי. ...]הם[ באמת מתאימים 
להקשרים רחבים יותר וניתן ליישום כללי, אבל אתה לא 

נה דתית כדי לעשות יחייב להיות דתי או לקבל עליך דוקטר
 ..."זאת. לכן אני חושב שחשוב לפתח טכניקות חילוניות

 (.256 ,2115 ,)גולמן

 

"...תהליך אבולוציוני של שינויים חברתיים קולקטיביים בדת, בחברה ובתרבות מתחוללים כעת: 

, 7002)וקסלר,  יחסי הגומלין בין הבריות "שינוי במשמעות שמעניקים בני האדם לחיים החברתיים, ב

(. שינויים אלה המגיעים עד כדי טרנספורמציה חברתית, אינם יכולים להישאר לאורך זמן 02

את השינוי הדתי והלחצים אשר מחוללים הצרכים שהספר. זאת, בעיקר משום -מחוץ לבתי

"סינתזה בין שני  . התוצאה היא התקרבות בין החינוך לדת. מערכות החינוכיותפועלים גם על ה

לו קשורים זה לזה. אשני המסלולים  ..הדת.-תחומי פעולה הנראים לכאורה שונים לחלוטין: החינוך ו

הנגד הכוללות -ובתרופות... בהרס רגשי וחושי...מציאת מקום בחברה -שניהם עוסקים בניכור, באי

 .(02, 7002)וקסלר, מחדש"-מציאת משמעות, התחדשות ולידה

ספירה מטפיזית נוגעת ל זו הדתיתהחוויה החינוכית ללדמיון בין כי הסיבה מוסיף  ,תדמור

מענה לאדם המצוי במצבי חיים התובעים הכרעה ומתן  הבהכוונ ןייעודוהמגדירה את מהויותיהן 

המטאפיזי, הטרנסצנדנטי, זיקה אל הרובד ]ב[התעלות האדם . תמצית החינוך לדידו הינה "וכיוון

 (.12, 7002)תדמור,  אל הרוחניות, אל האלוהי"

הפרקטיקות הרוחניות מהמזרח עם המסרים המתלווים אליהן יחד עם הקרבה בין מסרי העד"ש 

צם צפויה לתרום לעלייה בהיקף אימו" בקרב הזרמים היהודיים לעיל תות הדתיות "החדשלתפיסו
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היא כי התפיסה של הרבי מלובביץ' ות להשערה המובאת בעבודה זו אבמערכת החינוך. דוגמ

של העידן  "האדם האלוהי"תעבור חיזוק הדדי בחיבור לעקרון  "שבכל יהודי יש ניצוץ משיח"

 ,של ברסלב ישתלב עם החתירה למוטיבציה "אין ייאוש בעולם"דומה עקרון האופן בהחדש. 

 ואושר.חיוביות 

להתמודד עם הבעיות הישנות והחדשות )ניכור(, ומאמצות את ערכי המערכות החינוכיות מנסות 

העד"ש ו"הפרקטיקות החדשות" והאטרקטיביות. ברם, בשל היעדר לגיטימיות של "אפנת העידן 

מנסות לבצע אימוץ זה באופן  מערכות אלהשאינה היהדות(, ועוד החדש" והחשש שמדובר בדת )

מקורות הדתיים חלק לדיון במוקדש קרי ללא אפיון דתי או רוחני. לכן בעבודה זו  -"סטרילי" 

 העומדים בבסיס פרקטיקות העד"ש.

( תהווה את "תעודת בגרסתה החדשהאפשר שבסופו של תהליך, דווקא הכסות היהודית )

תי רשת במכון שכטר וכך למשל יזמו הכשרות" להכנסתו של החינוך החדש למערכות החינוכיות. 

להכשרת מנחים רוחניים "גנים תכנית ובתי ספר מאות הספר תל"י )תגבור לימודי יהדות( הכוללת 

לפתח מודלים של התערבות להעצמת הרוח  7007-במטרת התכנית שהושקה . "למערכת החינוך

 .2( כן ראה פרק ד', 7007)תל"י, אתר; ראיון, שיקלי,  במערכת החינוך הממלכתית  והרוחניות

"ניסיון בלעדי בולט תדמור כ שסוקר, ""השכטריסטילבחון את המודל מומלץ להמשך מחקר, 

ואת החינוך האנתרופוסופי ההופך שכיח  (12, 7002)תדמור,  דתי בישראל"-לחינוך אקזיסטנציאליסטי

קיומיות, כמו: . תפיסה זו עושה שימוש במושגים אשר דן עם תלמדיו בגלוי על נושא הרוח

נראה שהלחצים החברתיים והייאוש מתוצרי החינוך, ומשמעות.  גשמה עצמיתאותנטיות, ה

ולחיפוש  , להעצמת הרוח בחינוך , רשת בתי הספר תל"י ואחריםותנועתועתידים להניע את תדמור 

  .פרקטית )כמדיטציה יהודית( דרך לעבודה רוחנית

 משמעות-חינוך-על השדה בריאות אלטרנטיבית-הרפואה המונעתהשפעת  .2.4.ב

“…Health does not just mean the physical well-being of the 
individual but refers to the social, emotional, spiritual and 
cultural well-being of the whole community. This is a whole of 
life view and includes the cyclical concept of life-death-life" 
National Health and Medical Research Council (1996)  

והוא  ספר-בתיכוח נוסף, רב עצמה, דוחף לכניסתן של פרקטיקות ההרח"ב ברוח העד"ש ל

"הרפואה האלטרנטיבית". זאת הודות לצבירתה של הרפואה האלטרנטיבית לגיטימציה 

 רפואה.ופופולריות, וכן בשל טשטוש הגבולות בין החינוך לבין רווחה נפשית ו
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חלק  (.02, 7009מהווה חלק מרכזי בעד"ש )שמחאי,  )רא"ם(והמשלימה רפואה האלטרנטיבית ה

כגון ענפי הרא"ם מבוססים על רפואה ההודית והסינית, וחלקם מקורם באירופה )מרכזי מ

כולל ארצות הברית. בישראל ממקורם לעברית תורגמו שספרי הרא"ם ( אך מרבית הומיאופתיה

עדר סטנדרטים אחידים )קשת, התחום מגוון שיטות וטיפולים, ומאופיין בפיזור, באקלקטיות ובה

צ'י, רייקי, שיאצו, צ'י קונג, דמיון מודרך, יוגה -(. בין הטיפולים הרלוונטיים לעניינו: טאי7002

עד לכדי רבע מהישראלים הפנייה לרפואה המשלימה  הואצהבישראל, כמו במערב, ומדיטציה. 

 .(7002; קשת, 7002קופות החולים )גל, שירותים בלובהכנסתם ההדרגתית של הטיפולים 

הכרה בפרקטיקות המדיטטיביות. התפיסה שפיע על מהמאבק על ההכרה ברפואה האלטרנטיבית 

עדיין  (22, 7002)קשת,  "אלא רק רפואה מוכחת מדעית... "אין רפואה אלטרנטיבית ת לפיההמסורתי

ממניעים אלו רואים בהכנסת התחום לבתי החולים כנובעת . ובישראלמקובלת בעולם הרפואה 

"...בעולם כבר אין  כי מנהל היחידה לרפואה אינטגרטיבית בבילינסוןטוען כנגדם  35כספיים.

את  .(7002גנץ, -לינדר) "מחלוקת על הלגיטימיות של רפואה אלטרנטיבית, אלא על היישום שלה

לסיבות כגון מעבר להדגשת איכות החיים יש המייחסים הפתיחות הגוברת מצד הממסד הרפואי 

 ,Formanהכרה של הממסדים הרפואיים בכך שהרוחניות יכולה להועיל (; 7002גנץ, -נדרלי)

פורומים במעמדה הנחות של הרא"ם בתחומי האיגודים המקצועיים, משתפר בישראל (. (2004

התקדמות זו זאת נעשית לרוב ללא פיקוח  .כניסה לאקדמיהבו , בכתבי עת,לקביעת מדיניות

 (.7009; קשתי, 7002אייל, ; 7002סדרה עצמית )קשת, ממשלתי או מקצועי ותוך ה

רא"ם ניתן לעמוד על עקרונות מרכזיים אשר חלחלו לפרקטיקות ב וטיפוליםלמרות מגוון השיטות 

עקרון יחד עם  הגישה ההוליסטית :הספר-בתיולערכיו, המתורגלים ב "החינוך החדש"

משמעם החלפת בחינת יעילות הטיפול הקליני המתבסס על הפרדה וטיפול בכל אחד  הסינרגטיות

האדם כיחידה עצמאית )למשל הפרדה בין הפיזי לנפשי( בטיפול כולל תוך דגש של חלקי גופו מ

(. המחלה נתפסת כהפרת איזון הרמוני והטיפול הרפואי נועד 7002לחוויה הנפשית רוחנית )קשת, 

משמעו התבססות על ייחודו של המטפל,  עקרון האינדיבידואליותם שונים. להשבת האיזון בממדי

"'אדם בריא' כמי כך רואה הרא"ם מטופל וכן המטופל, תכונותיו ואמונתו. -אמונותיו ויחסי מטפל

 (.09, 7009 )שמחאי, שעבר 'תיקון' אישי, ונגאל, במובן הרחב מחוסר איזון פנימי"

                                                      
35

ששימש כמנהל הרפואי של קופת חולים  (,2115)אבירם, עורך ספרם של אדזארד וסינג "רפואה או פיתוי"  
"פרט לכסף אין שום סיבה שהדסה ואסף "מכבי" ומנהל המכון הלאומי לחקר שירותי ומדיניות הבריאות טוען כי 

 (.2115)אדר, הרופא יכניסו רא"ם למתחמיהם" 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%95%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%AA%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%95%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%AA%D7%99%D7%94
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כלא ניתן לבחינה קלינית המבקשת להימנע טיפול לפי הרא"ם בכך בלבד יש כדי להפוך את ה

, את השלב הבא בהתפתחות (7002) סוגיית אמונה זו מהווה, לדעת וקסלרמאפקט הפלסבו. 

"כי הבריאות או לדעתו, הפופולריות העצומה שהרא"ם זוכה לה מבוססת על ההנחה הרפואה. 

למעשה, הסופרים הפופולריים ביותר  הרווחה הן, באופן מרכזי, שאלות של אמונה ומשמעות.

 העוסקים בבריאות באמריקה ...מדגישים את חשיבותה של ה"אמונה" מבחינתה של הבריאות"

התפתחות מקבילה בשדה החינוכי מושתת באופן הולך וגובר על פיתוח אמון  (.032, 7002)וקסלר, 

  (.2, ד.1.רק ד)פוהומניקשיין המקרה מיכא"ל  יהתלמיד ביכולותיו, ראה למשל בחקר

על אלא מבחינה הוליסטית והסימפטום  נבחן לא רק על ידי בחינתתוצאות הטיפול ההומיאופתי 

ת להתייחסות מעבר זה מפתרון בעיות ספציפיו (.7002סמך איכות החיים הכללית )קשת, 

וחוזרים בעד"ש  מודרניסטית-פוסטהוזנחו בתקופה ההוליסטית לאיכות החיים והרווחה הנפשית 

נעשית על ידי  התקרבות זו,מיזוג ההדרגתי בין תחומי הרפואה, החינוך והרווחה הנפשית. ב

במרחב שבין התחומים הישנים. בין אלו ניתן  מושגים ופרקטיקות חדשותהתפתחות דיסציפלינות 

 (well being)וחה הנפשית רואורח חיים בריא; ; מושגים חדשים כגון בריאות מונעתלמצוא 

חינוך( מבקשת לתת מענה -בריאות-ובקצה המרוחק "הילינג". התקרבות זו )רווחהואיכות חיים; 

  באמצעים חדשים שנתגלו.36 .הישגים נמוכים ואלימותמגפת דיכאון,  כגון לבעיות חדשות:

כי שיפור ההתמודדות עם קובע של תלמידים חברתית -מרכז קאסל, שמטרתו הכשרה רגשית כך

גם משרד  (. Casel, Illinois SEL Standards,2000)קידום הבריאות ...חשובה לשם  לחץ קבוצתי

"קשר דו כיווני בין  ( מניחות7002) Coe & Lubach עלו המבוססות ישתוכניות החינוך מצהיר

ר בין רגשות חיובים כגון ומבוססות על מחקרים שמצאו קש" בריאות פיזית לבין רווחה נפשית

הקשר בין "אורח )משרד החינוך, כישורי חיים, אופטימיות ותקווה לבין בריאות והחלמה מהירה 

(. בתיאור מטרות תכנית "כישורי 7000, חיים בריא ופעיל" לבין רווחה נפשית ובריאות נפשית

כישורים רגשיים  חיים" פורטה רשימה של כעשרים "כישורים מקדמי בריאות" וביניהם: פיתוח

שלום, -גם פרופ' בר יים; מודעות עצמית; זיהוי רגשות וניהולם; אינטימיות ויצירתיות.איש-ביןו

ראש לימודי החינוך במכללה להוראה, מנמק את הטמעת הטכניקות המדיטטיביות בחינוך פרחי 

ין בריאות, "...הוכחו כיעילות לטיפול בילדים ומושתתות על "השדה המאוחד בהוראה בכך שאלו 

                                                      
36

העולמי. הבריאות  ידי ארגון-עלבעיקר  לאומיתנהספר בהשוואה בי-חקר נושא האלימות בבתינ בישראל, 
 (.Harel, 1999) בסביבתם והאלימות אושרם, הנפשית תםרווח ,התלמידים רוח מצב בין משלב זה בריאות מחקר
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וקסלר לבסוף לטענת  37(.22, 7009שלום ועליאן, -)בר גישה רוחנית נכונה, דיאטה ופעילות גופנית""

הלחץ לביצועים במקומות העבודה כמו בחינוך מובילים גם הם להקדשת תשומת לב ( 32, 7002)

 .ויתבטאו לבסוף בהפיכת החינוך ל'הילינג'להוויתו של המבצע 

הפרקטיקות החדשות מקשות על ההבחנה אם מדובר בתחום חינוכי, הרח"ב, או בריאות מונעת. 

כך למשל האם ביחס לנטיות אבדניות המוכרות כמחלה, ייחשב תרגול רגשי לתרופה? )ליברמן, 

 הפקולטה לחינוךדיקנית לשעבר (, 7002מחקרה של מייזלס )מה לגבי  ?(7002, סולומון וגינזבורג

  ?על הקשר בין מדיטציה לשיפור ביצירת נוגדנים לחיסון המציגה מחקרים, טת חיפהבאוניברסי

 הספר-בתיבדרכם להאקדמיים בארץ למוסדות ש העד"כניסת תרגולי  .2.5.ב

של הגוברת היא חדירתם  הספר-בתיהעד"ש לעתידית של חדירת , להתרחבות ותאינדיקצי

נעשים אלו . במוסדות להשכלה גבוההאל הקורסים  ,והתרגולים המדיטטיביים הטכנולוגיות

בהיותם של מוסדות אינדיקציה נוספת היא  .באמצעות הכשרת פרחי ההוראה לבתי הספר

  .של עמותות ושחקנים נוספים הבסיס סביבו מתגבשת "קואלציית המדיניות"אלה האקדמיה 

וספות ניתן לשער שבדומה לדרך שעשתה טכניקת הגישור עד לאקדמיה, כך יצעדו טכניקות נ

. ניתן לשער זאת ביחס מציה מספקתימשיצברו לגיטהתנהלות רגשית וחברתית, שנועדו לשיפור 

כך למשל  למדיטציה ולדרכים להגברת מוטיבציה, שמחה, יצירתיות וחשיבה חיובית.

הספר למוסיקה של אוניברסיטת מישיגן אימוצם של התרגולים -ביתובאוניברסיטת פנסילבניה ב

נעשה רק מנימוקים סוציולוגים, אלא במגוון נימוקים רחב יותר. כך למשל  המדיטטיביים אינה

 Fine Arts in Jazz", הדורש במסגרת התואר הראשון SBOS, 2011)בחשיבה חיובית ) M.Aתארי 

and Contemplative Studies"  כחמישית מנקודות הזכות הנדרשות, יעשו בתרגולים כי

 .(University of Michigan, 2011) היצירתיותמדיטטיביים, לשם לשיפור 

תואר ראשון במיסטיקה ורוחניות )כגון,  על הרוחניות"הגישה האקדמית" קרי מחקר לצד 

ים עמוטמאביב(. -תואר שני בלימודי דתות זמננו באוניברסיטת תלבמכללה האקדמית צפת, ו

המבקשים לו משמעות הלמידה האקדמית. אפיהמרחיב את התרגולים עצמם בקוריקולום באופן 

כך, ב"כנס  .מלהתנסות בחוויה אישית נמנעיםאינם  ,גישה האקדמיתבאת הרוחניות לחקור 

לצד ההרצאות, כנס אקדמי, ההשנתי לחקר רוחניות עכשווית" באוניברסיטת חיפה, על אף היות 
                                                      

37
"אורח חיים  2111-השנתי בהחינוכי . כך קביעת הנושא יותר המיזוג מתבצע גם בהחלטות קונצנזוסיאליות 

 .(2111)ולמר,  "םש"למערכת החינוך תפקיד מרכזי בהקניית אורח חיים בריא לתלמידי: בריא" בנימוק השר
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במדיטציות תופעות שקיימות בשדה... חוויות ו" קרי "התנסויות"גם שולבו  כדי להעניק ידע "מלא"

, שבראשו יושבים כנס זה(. 7000)פררו,  של פוקוסינג ושל "עוצמת הרכות" בודהיסטיות, בסדנאות

ובמסגרתו מרצים עשרות פרופסורים לצד  38ראשי הפקולטות האוניברסיטאיות לחינוך,

 דוקטורנטים במאות הרצאות, מאותת על תנופת "חקר העידן החדש" מצד בכירים באקדמיה. 

לחקר אוניברסיטת חיפה תואר שני ב 7000בשנת נפתח  39שלא הבשיל,מוקדם ר ניסיון בארץ, לאח

שניים מתוך שבעת התכנים הנבחרים בלימודי התואר השני במגמה כאשר החינוך האלטרנטיבי, 

לפתיחת המוצהר ספר אלטרנטיביים ורוחניות בחינוך. הרציונל -הם: פרקטיקות נהוגות בבתי

מדדים חומריים וחומרניים, ובנוך ה"ממלכתי" ממוקד במבחנים, בציונים, תחושה כי החי"הוא התואר 

ובתוך כך איבד את ה"רוח" האמיתית של החינוך. הקריאה להתעוררות רוחנית, המתגלה במגוון 

אוניברסיטת חיפה, הפקולטה לחינוך, ) "צורות, ההעצמה הגוברת של קהילות וזרמים ייחודיים

והחלה יוזמת כנסים בינלאומיים ועה לרוח בחינוך, תנה ללחינוך אהפקולטה בנוסף חברה . (7000

 "תודעה מתבוננת"פדגוגיות חדשניות שכוללות פרקטיקות של ם אימוץ ודילקשנועדו למשל 

(Contemplative practices ) ,40(.7000)אוניברסיטת חיפה, הפקולטה לחינוך 

מראש ללימודי יוגה, דמיון מודרך ועוד, קמפוס ברושים וכדומה המיועדות לצד מכללת רידמן, 

דוד ילין וסמינר מכללת החלו לשלב פרקטיקות דומות.  להכשרת מוריםנוספות מכללות 

( B.Edהקיבוצים מעניקות במסגרת מסלולי חינוך יסודי אנתרופוסופי תואר ראשון )

תעודת ק כיום מענימאמני ספורט, הכשרת שנועד ל)אנתרופוסופיה בישראל, אתר(. מכון וינגייט 

שלום, -ברפרופ'  )וינגייט, לימודי מדיטציה(. הספר-ביתמורה למדיטציה, המיועד בעיקר למורי 

 פרחי בהכשרת נפש-גוף טכניקות דוד ילין, פועל לשילובן "שלת ראש לימודי החינוך במכלל

פחות  רוחניות רכה... לא. לטענתו מדובר ב"Cmbmהוראה" במכללות למורים, בטכניקות של מכון 

                                                      
ראש הכנס פרופ' עפרה מייזלס, לשעבר דיקנית הפקולטה לחינוך )אוניברסיטת חיפה( והחל -למשל: יושבת 38
יו"ר המזכירות הפדגוגית במשרד החינוך; פרופ' וקסלר, לשעבר ראש החוג לחינוך באוניברסיטה  2112-מ

; פרופ' אדיר כהן, ראש החוג המרכז הבינתחומיהספר לפסיכולוגיה של -העברית; פרופ' מיקולינסר, דיקן בית
מדבר )אוניברסיטת חיפה(, פרופ' -כירים נוספים: ד"ר מריאנה רוחלחינוך במכללת עמק יזרעאל. לצדם מרצים ב

אידל )האוניברסיטה העברית(, ד"ר גורביץ' )אוניברסיטת בר אילן(, ד"ר נדב דוידוביץ' ועוד. בהמשך תיסקר 
הספר -לשעבר ראש בית -התנועה להעצמת הרוח בחינוך בראשות פרופ' תדמור. יש להוסיף שפרופ' אדלר 

 (.4יברסיטה העברית הינו מתומכיו של פרויקט מיכא"ל המופיע כחקר מקרה )פרק ד, לחינוך באונ
39

מדובר בניסיון להביא לפתיחת מסלול לתואר ב"רוחניות" באוניברסיטה הפתוחה ובית ברל, שנועד לשלב בין  
 .(2116טראובמן,  ;2116)גולן,  "עבודה רוחנית מעשית"-לימוד סוציולוגי לתרגול מדיטטיבי ו

 
40

למשל הכנס עם מכון גאריסון הנועד לאנשי סגל במוסדות באקדמיה העוסקים ביישום פרקטיקות של תודעה  
מתבוננת באקדמיה ובבתי הספר. מייסד המכון פרופ' ארתור זיינס, המלמד פיסיקה משלב בסוף השיעור 

 בי מה שנלמד.תרגילי תודעה מתבוננת כדי לאפשר לסטודנטים להתבונן באמצעות תודעתם בחווייתם לג

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96_%D7%94%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%AA%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%99_%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%9C%D7%99%D7%94
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עמוקה... טכניקות אלה הוכחו כיעילות לטיפול בנוער וילדים... אלה מצטרפים למחקרים המעידים על 

 (. 22, 7009שלום ועליאן, -" )בריכולת הריפוי של טכניקות בעלות זיקה רוחניות כמו יוגה ומדיטציה

לצד היזמות של בכירי האקדמיות לחינוך אשר נסקרו, חלחלו פרקטיקות אלה גם להשתלמויות 

ה. יוגה, דמיון מודרך, הרפיה והתבוננות תוך הרפיהמורים המשלבות תכנים מדיטטיביים כגון 

אלו, כפי שיוצג בהמשך, מהוות תשתית ליזמות אישיות עצמאיות של מורים לתרגולים ללימודי 

 . ניתן לשער, כי פרקטיקות רבות ימשיכו בחדירה לאקדמיה. הספר-ביתצ'י ב-טימדיטציה או 

מול החינוך המודרני, אשר הצליח לרוב לדכא כל ניסיון לרפורמה משמעותית ושימר את לבסוף, 

ומחוצה לו כוחות בעלי  החינוכי האקדמימתוך הממסד בישראל דיכוי תלמידיו ומוריו, מתגבשים 

אשר יוזמיו הם מראשי האקדמיה בארץ, המבקשים לא פחות ממהפכה. כוח עצמה. כך כנס חיפה, 

בראש  41נוסף, חופשי אף יותר מכבלי הממסד האקדמי, הוא התנועה להעצמת הרוח בחינוך.

. מטרת ואנשי אקדמיה נוספים התנועה עומדים תדמור ומייזלס, מראשי כנס אוניברסיטת חיפה

-מהאקלים הבית... רוחנית, יהיו חלק טבעי-מוסרית-תהשאיפה להתפתחות נפשי..ש"התנועה היא: 

ספרי, ומנפשם וחייהם של המורים והתלמידים. בכך אנו מבקשים לתרום ליצירת אדם וחברה 

תכניות קידום ו מחקרקבוצות מפעילה התנועה  מודעים, נאורים, אחראיים ומצפוניים יותר".

 ., אתר(הרוח בחינוךהתנועה להעצמת )באקדמיה, במכללות למורים ובבתי ספר 

 חינוך החדש תשתית הוהתיאוריות הקיימות כ החינוך הישן, שקיעת .3.ב

 חדש", שקיעתו, "מות הערכים", והמעבר לחינוך הישןהחינוך "ה .3.1.ב

"רוב האנשים חושבים שחינוך זה לשמור על חוק וסדר ולהגיע להישגים  ן למפרט:ח

אבל בחינוך המערכת לא עוסקת. ..אז יש חינוך לא רע בארץ  הפרמטרים, אם אלה לימודיים.

חינוך במובן של טיפוח האדם וכישוריו, יצירתיות וגילוי האנושי. חינוך במובן של צמיחה 

 (.2115)קרפל,  "ואישית או חברתית. המדינה לא מעוניינת בדברים הלל

 

נחשבת כזכות אנושית חינוך להזכות  למרות הוויכוח בדבר 'מהו חינוך?' ו'מהו חינוך רצוי?',

לאומית לזכויות הילד, הקובעת -בסיסית. זכות זו מעוגנת בחוק חינוך חובה כמו גם באמנה הבין

"חינוך הילד יכוון לפיתוח אישיות הילד, כישרונותיו ויכולותיו השכליות והגופניות, עד למיצוין כי: 

מאז הפכה קרוא ולכתוב הזכות לכשם שא(. 79זכויות הילד, סעיף האו"ם בדבר )אמנת  המלא"

                                                      
41
 גילוי נאות, הכותב הינו חבר בתנועה להעצמת הרוח בחינוך, ומשמש בה בהתנדבות כחבר וועדת ביקורת. 
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הטמעת יכולות ישנן אינדיקציות כי כך  מימוש זכות יסוד זומרכיב בסיסי בהעידן התעשייתי 

 .(2.0)ר' פרק ב, בקרב תלמידים יהפכו גם הן לחלק בסיסי במימוש זכות זו  חברתיות-רגשיות

טבעו של החינוך על לעמוד דורשת הרגשי, החברתי והרוחני,  - משמעותו של "החינוך החדש"הבנת 

הישן אותו הוא מחליף ושמבין הריסותיו הוא מתרומם. אולם אפילו ההגדרה של החינוך הישן 

אם . למשל, לשאלת יסוד בדבר מהות האדם שהחינוך נועד להשיגדורשת מענה ערכי )ולא עובדתי( 

קתו נסתפק בחלולעניינו היא טיפוח האדם, או הכשרה מקצועית לשוק העבודה. מטרת החינוך 

  החברה, התרבות או היחיד.הרואה בחינוך משרתם של אחד משלושה אדונים:  (7000) של לם

היא כי היחיד נועד למלא צרור תפקידים, והחינוך הוא תהליך הכנתו  החברהנקודת מבטה של 

"החינוך משמעה  התרבותיחסי אב ובן, קצין וחייל, פקיד ולקוח וכדומה. נקודת מבטה של  - לכך

תרבותי המדגישה את האדם . זו (030, 7002 ,)ספינדלר, בתוך: וקסלר, "מסר תרבותיכהעברת 

בניית חברה שבתודעת  באמצעות סוציאליזציהדרך תהליך של המושג הנשלט על ידי מצפונו 

 (.7000המדע )לם, ו המופת בתחומי ההיסטוריה, הספרות של יצירות תרבותי אנשיה "צרוב" קנון

היא לתמוך בצמיחתו של היחיד, תוך מימוש צרכיו והפעלת כישוריו. היחיד אידאולוגיית 

תפקיד החינוך אינו ללמד תרבות, או מקצוע, אלא לא להפריע להתפתחותו של ילד, ולאפשר 

 (. 7002)וקסלר,  עצמו אל החברה והתרבות תוך מציאת דרכו מתוך לאנושי שבו לצאת אל הפועל,

החינוך החדש את הדגש ממילוי תפקידים חברתיים  , העבירל"אידאולוגיית היחיד"בדומה 

רוחניות חוקרת. אך מגיעים מראש ההיררכיה, אל הכשרה ווהסתמכות על שכלתנות ומוסר ה

בניגוד לאידאולוגיית היחיד, החינוך החדש מבקש לזנוח את ספחי שנות השישים לפיהם "אין 

 .וחוויתית תודיתחברתית מ-להפריע" לצמיחת ילד האותנטי, לטובת הכשרה רגשית

אולם לא רק ערכים ישנים נזנחים, גם אופי ההוראה זוכה מזה זמן רב לביקורת מקיפה 

(Sarason, 1971 ,0992; דה בונו.)  סתירה בין המטרות בתכניות להכשרת טוענים כי יש רבים

שינוי פנימי של המורים עצמם הוא תנאי מקדים . ולכן מיושמות הןר בה שאמורים לבין הדרך 

הפתיחות  ,תוהיצירתי(. על כן נטען כי יש לפתח את 0992לשינוי בקרב תלמידיהם )פורת, 

, באב"ד; 0992תלמידיהם )פוקס, אלו בקרב כתנאי לטיפוח להוראה  והגמישות של הסטודנטים

 לביטוי בחקרי המקרה השונים. פרק הדיון יעסוק בניתוח "המורים החדשים" כפי שבאים (.0922

שנות  עדהדרמטיות שבמעבר אל החינוך החדש מובנת מתוך הבנת קריסת החינוך האידאולוגי. 

-"האידאולוגית ביותר בקרב המדינות המתועשות לרבות מזרחבישראל הייתה  החברההשבעים 
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צמי נחשבו כנוגדים את אירופה ...מושגים כמו אינדיבידואליזם, סובייקטיביזם, רליגיוזיות ומימוש ע

-המעבר לחברה פוסט( 7003חוזר מנכ"ל, החינוך הדתי, ראה גם  ;12, 7002)תדמור, הקו המרכזי" 

אך בישראל נראה שהמעבר  מודרנית הוא דרמטי ויצר משבר ברוב מערכות החינוך המערביות,

יותר. בניגוד לחברות ולמערכות חינוך אחרות, חברת מהגרים זו ואולי מסוכן קיצוני היה מהיר, 

 לאומיות) המודרניות תדאולוגיויהא, והתבססה כמעט לחלוטין על מאין יש מלכתחילה נוסדה

גם  המתבססותלחברות מערביות אחרות,  בניגודבכך עומדת ישראל, . שנחלשו מאד (וסוציאליזם

 (.7002)נציבות הדורות הבאים,  .אחר או כנסייתי נימודר-קדם חינוך של הארוכה ההיסטוריהל ע

. אלה, בהיותם צורך חברתי בסיסי אינם לא האידאולוגיות מתו ולא הערכיםאפשר שלמעשה, 

יכולים למות אלא רק להיות מוחלפים באחרים. כך טענתו של פרופ' לם כי כל שנאמר בחינוך, בין 

השקפה חינוכית, ובין שנקרא בכל שם אחר, אינו שנקרא בשם פילוסופיה של החינוך, פדגוגיה, 

חברתית היא אידיאולוגיה גם אם -(. במובן זה גם ההכשרה הרגשית0992ב, אלא אידאולוגיה )טאו

הגדרת על לערער שמרני בניסיון , אלא "במות הערכים". למעשה לא מדובר היא עודנה נסתרת

לקונצנזוס, סביר שההכשרה החדשים ערכים היתקרבו ש כלכ 42.החדשים כערכיםערכים ה

 .ראויהפורמלית לגיטימית, ערכית להשגתם תוכר כמטרה 

. כפי יפורטו בעמודים הבאיםשמסיבות שונות קשה להבחין כי יש חינוך חדש לערכים. זאת 

(, מדובר במוסר שחזר לחיים החברתיים, אך הפעם דרך דת הצמיחה האישית 7שפורט )פרק ב, 

אשר אמורה להביא לצמיחה חברתית; למעשה, את ערכי הסולידריות החליפו אידיאלים 

וערכים חדשים. אלו כישורי חיים שנועדו לסייע בהתנהלות רגשית וחברתית מאוזנת ומועילה. 

כך בתכניתו ם נחשבים שלמים, אם אינם הולכים יד ביד עם תרומה לקהילה. אינאלו כישורים 

המודעות הרגשית "קידום צמיחה אישית בקהילה אכפתית"( מחקרי המקרה אחד של עשור )

חשב באחר. וכך לטענת ריקאר מתיה הטוען שתנאי מקדים לתרומה תחושפת את הרצון לה

 (.720 ,7002)גולמן, צעות תרגול מדיטטיבי לחברה הינו "התמרה עצמית" המושגת בעיקר באמ

בהיווצרותם של הערכים החדשים. הם זוכים מקשות על ההבחנה על "מות הערכים" הזעקות 

ם וסיפורי הגבורה לבוז מצד המסורת וליחס אמביוולנטי מצד הקדמה. ואל מול המיתוסי

חדשים נדרשים האופפים את הערכים הישנים של הציונות והנאורות, מוצאים עצמם אלה ה

הם כעת, מנסים אלה, תוך פרפורי לידתם, לפלס דרכם לתחום החינוך. להצדקה עצמית מתנצלת. 

אינו מוצדק כדי לחדור לחינוך הרשמי. חינוך לאורם לחלחל דרך פרצות מזדמנות נאלצים 

                                                      
42
 (61, 2113)קשת,  "אין רפואה אלטרנטיבית אלא רפואה מוכחת ולא מוכחת"זאת בדומה לטענה כי  
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 -מוסתרת עדיין "פנאי" או "רווחה נפשית"(, ומהותם כגון )כשלעצמו אלא תחת סיבות אחרות 

  .ממשי רכים חדשים, אידאולוגיים, דתיים, מיסטיים, לעתים בעלי כוחע

   כתשתית לחינוך החדשהקיימות  ותהתיאורי .3.2.ב

 ותאל אינטליגנציות מתפתחוקבוע מולד  IQ-מהתיאוריות המוקדמות:  .3.2.1.ב

אחראי לפיתוח יכולות האופייניות שהוזכרו כגון מהן היכולות הנדרשות בעידן החדש ומי שאלות 

האם הדיון  האם ניתן בכלל לפתח את אלו.ליה. מובנת מא אינההנחה אשר מסתירות אלו 

אפלטון, התנהל כבר בקרב ההוגים המוקדמים חברתיים מולדים או נרכשים -רגשייםהכישורים ה

ניתן לפתח את היכולות ש ההכרהרק בעשורים האחרונים חלחלה  למרות זאת,. אריסטו

 43.מבורכתוהינה מהפכנית וזו קשה לחלוק  .חברתיות-הרגשיות ובכללן השונות והאינטליגנציות

בהתפתחות ח וניתן לפתחברתית -הכשרה רגשיתכי לקבלת התפיסה נראה שאת הרקע התיאורטי 

הושתתה העשרים בתחילת המאה שפותחה  IQ-התורת  .IQ (Intelligence Quotient)-שעבר מושג ה

בתחילה על הנחת המוצא לפיה האינטליגנציה היא אחידה, תורשתית ובלתי ניתנת ללמידה או 

 הודבק לאדם לכל חייו כאמצעי מיון קצר וזול.  IQ-ה(. לפיכך, ציון 0999לשינוי )כהן, 

  Sternberg-ו פרקינסערערו חוקרים שונים כגון  ,הופעת מבחני האינטליגנציהבמאה השנים מאז 

ההתנהגות האנושית באמצעות פרופיל  להסביר אתזו. לטענתם, לא ניתן תפיסה על ( 1553)

עם מצבי  כיצד אנשים מתמודדיםיש לבחון  . במקום זאתאינטליגנציה אחתשל טיבי אחיד יקוגנ

מגוון  ביטוי לבאה  וכיצד זו ממדיותה של האינטליגנציה האנושית-רבתוך הדגשת חיים שונים 

 (.0999; כהן, 0992)גרדנר,  נפש-גוףהכוללת את הרחבה במערכת 

Gardner ((1975 הגדיר את יצר נקודת מפנה כאשר "האינטליגנציות המרובות" מושג , מהוגי

במסגרת להערכה למדידה או הניתנים  תוצריםאו לייצר  יכולת לפתור בעיותכאינטליגנציה ה

 תגובה סתגלניתבסיטואציות חברתיות יכולות ל הפרטשל זאת, תוך שילוב  תרבותית.-חברתית

צעד בדרך  בכך נעשה (. ,Brualdi, 1996 ;1553Sternberg) אינטליגנטיתולפעולה התנהגותית 

 חברתיות ככלי מדיד לפתרון בעיות.-לבחינת היכולות הרגשיות

                                                      
43
אז שגשגה  הארבעים. בשנות הברית בארצות לשיאה הגיעה מולדת גנטית ביכולת שמדובר ההפוכה,האמונה  

תנועת השבחת הגזע יושמו חוקי עיקור
 

של הורים פוטנציאליים לשם מניעת הולדת ילדים בלתי כשירים מבחינה 
 (. Lombardo, 2000חברתית. חוקי השבחת הגזע יישומו בבית המשפט העליון בראשותו של אוליבר הולמס )
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-)לוגית IQ-הנציות יגטלנהוסיפו לאיGardner (Gardner & Hatch, 1989 )האינטליגנציות של 

אישית -מוסיקלית, תנועתית ואינטליגנציה תוךכגון:  , לשונית( אינטליגנציות נוספותמתמטית

 .(7009להט, ; Brualdi, 1996)והומור  , מוסריתרוחניתאקולוגית,  נוספו גם בהמשך .אישית-ובין

של האדם תורשתי, אך יש אפשרות אינטליגנציות לפי תפיסת ריבוי האינטליגנציות, פרופיל ה

ניתן לזהות ש(. מוסכם 0999" )כהן, לדרגת מומחיותאף "אולי ו לפחות עד רמה מסוימת לפיתוחו

תרבותיים, ובמשאבים  בגורמים סביבתייםניוונו( תלוי או ) והתפתחותבגיל צעיר, וכי  פרופיל זה

 2006,) און-בר Boyatzis, Goleman & Rhee, 2000); (Brualdi, 1996.) םימשפחתיים או נסיבתי

Bar-On ) לפיכך ייטען . המוטיבציהתלויה ברמת  גירוי ואימוןבאמצעות הפיתוח יעילות מדגיש ש

 .הספר כהכשרה ולא כלימודים-שיש לכנות את הנעשה בבתי( 3)פרק ה, בהמשך 

חלחלו למגוון לדרגת מיומנויות הניתנות לפיתוח תפיסה זו, "המפחיתה" את האינטליגנציות 

 -תוכניות חקר המקרה כגון מיכא"ל ותחומים כגון ניהול כעסים )המזג ניתן לשינוי כמיומנות(. גם 

בהדגישם כי יש למנוע מילדים את התפיסות  יישום של תפיסה זו "הקהילה האכפתית" מהווים

הפנמה זו ש נראה .(7001)עשור, המסוכנות להם תפיסות לפיהן כישורים ומזג הינם מולדים 

 .ואושרהמוצעים במחקר זה כגון מוטיבציה צריכה לחול גם ביחס לפיתוח הכישורים הנלווים 

היכולת להבחין בתכונות, רצונות, מוטיבציה  כוללת אתאישית )להלן חברתית( -אינטליגנציה בין

  כוללתאישית -אינטליגנציה תוךומצבי הרוח של הזולת, להגיב אליהם ולשתף פעולה עמו. 

על -דעות עצמית גבוהה והערכה עצמית )חוזקות וחולשות(, משמעת עצמית, מניעים ומטרותמו

 ושימוש באלה לצורך הנחיית התנהגות באופן פרודוקטיבי לצורך השגת יעדים או פתרון בעיות.

"יכולת האדם להבחין  הגדרתם לאינטליגנציה רגשית:את בהמשך, הציעו סאלוביי ומאייר 

 . (Salovey, Mayer, 1990, 185)"האחרים ולנטרם, לשם הכוונת תפיסתו ומעשיוברגשותיו וברגשות 

זכתה תפיסת האינטליגנציות המרובות של גרדנר לתהודה בין השאר דרך מכון ברנקו וייס, בארץ 

 (.0992ארמסטרונג, )"אינטליגנציות מרובות בכיתה", העוסק בתרגום לעברית של ספרים בתחום 

 לקראת אינטליגנציה חדשה -ת אל רוחניות חברתי-מחוללות עצמית .3.2.2.ב

  ועד אינטליגנציה חדשה IQ-מ - 1תרשים 
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 ביכולת קוגניטיביתחברתית של גולמן, גרדנר ואחרים שנזכרו, מתמקדת -האינטליגנציה הרגשית

בהם נתפסת התפחתו מודלים משולבים בהמשך,  .(MSCEIT)פתרון בעיות כגון ומודדת יכולת 

מסוגלות, יעילות או חוללות עצמית, מכונה גם  זו .תכונת אישיותכהאינטליגנציה הרגשית 

  (.Petrides & Furnham, 2000) ההתנהגויות והתפיסות העצמיות ומוגדרת כמכלול הנטיות,

יכולתו לבצע משימה של אדם בדבר  לאמונהבהשפעה שיש תפיסה המסוגלות מתמקדת גם 

תפיסת המסוגלות העצמית  44.שיש לו לנסות לבצע מוטיבציהתורמת למסוימת בהצלחה ובכך 

הבוחנים את מיצוי הפוטנציאל שניתן להשיג וגם המחקרים פסיכולוגיה החיובית למצטרפת 

חשיבה החיובית במוטיבציה והבפרק על כך יורחב  45.והפרשנות "הנכונה"באמצעות "האמונה" 

 (.7שתוארו )פרק ב, העד"ש , אך יש לציין שתפיסות אלה חופפות לערכי יסוד של (1.7)פרק ב, 

-מחוללות עצמיתבעבודה זו מוצע להרחיב את מושג המסוגלות, המכונה גם מחוללות עצמית, ל

אקסטזה )ראה פרק ד, בכוחה של הקבוצה באמצעות יכולת  שבקצה הרצף, משתמשות  חברתית.

מודל חברתית )גרדנר( -מודל האינטליגנציה הרגשיתה שלב ברצף בין זה מהוו(. מושג 1; פרק ד, 2

 .(0)ראה תרשים  והוויתי חינוך רוחני מודל החדש הכולללאון( -)בר חברתית-מחוללות עצמית

(, המהפכה אינה מסתיימת במודל ריבוי 7.כפי שניתן להסיק מפרק העידן החדש )פרק ב

חברתיים. יעד ציווי הצמיחה -האינטליגנציות, או באפשרות פיתוח הכישורים הרגשיים

                                                      
44

להאמין שביכולתו לבצע משימות מאתגרות, ולכן יבחר להתנסות  כך, פרט בעל מסוגלות עצמית גבוהה ייטה 
הטיות קוגניטיביות בהן ואף יבצען בהצלחה יחסית ליכולתו. בדומה, רמת מסוגלות עצמית נמוכה מכילה 

 .הרסניות, כגון שהמשימה נתפסת כקשה יותר מרמת הקושי האמתית שלה
45

מהאדם הם  10%"לפי כל המחקרים, רוורד, מוסיף כי: בן שחר, שלימד פסיכולוגיה חיובית באוניברסיטת הא 
"חשיבות הסביבה לא בדומה טוען עשור כי  (.2115לחיאני, -)לויליכטהבחירות שלנו איך לפרש את המציאות" 

 .(165, 2114, )עשורההצלחות" -רק בסיוע להצלחה אלא גם לתמוך בפירוש המתאים של ההצלחות ואי
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וההתפתחות אינו מסתפק בבשלות רגשית בריאה ושלווה ואף לא בחתירה להישגים שמציעות 

 העצמית. היעד הוא התפתחות רוחנית. -טכניקות החוללות

רתי הופיעו רק בעשורים האחרונים והתחום חב-ים בתחום פיתוח הרגשייהמדעמרבית הפרסומים 

יחד עם התובנות שיש לבודהיזם הטיבטי  העניין הגובר בנושאנמצא עדיין בהתפתחות מהירה. 

דרבנו את גולמן, "נביא האינטליגנציה הרגשית", יחד עם קבוצת מומחים להציע בתחום, 

לקידום זו נועדה  46.ציה הרוחניתיגנלפנות לחקר האינטלגשות( )נוירולוגים, פסיכולוגים ומומחי ר

צריכה להיות חלק מחינוך ]ש["למידה חברתית ורגשית תכנית משותפת לגולמן ולדלאי לאמה ל

 (.722, 7002)גולמן,  , חלק תקני כמו מדעים, חשבון, קרוא וכתוב"]בעולם[החובה בכל מקום

ביחס לזו מעברו של גולמן מריבוי האינטליגנציות לאינטליגנציה הרוחניות חל במקביל לאחרים. 

"הפוטנציאל לרוחניות מצוי באדם, אלא שהוצאתו לפועל דורשת זו ניתנת לפיתוח: שנשמרת ההכרה 

ו לענייננ .1.3(. על האינטליגנציה הרוחנית יפורט בפרק ב, 7002)תדמור,  "הדרכה, אימון ותרגול

ריבוי משמעו ( את המודל ההיררכי. Excludeדוחה ) ותאינטליגנצימודל ריבוי לשים לב כי חשוב 

 .בתת הסעיף בעמוד הבאחברתית הכרחית לשם פיתוח רוחניות -נדרשת בשלות רגשית לאש

   מרוחניות לטרנספורמטיביות .3.2.3.ב

ההרח"ב כאמצעי  כלים המדיטטביים שלבטכנולוגיות ובהשימוש בפרקטיקות, העיסוק ברוחניות, 

 לותן.להשגת יעדים, גובר בעשור האחרון. בקצה הרצף חוזר העניין בכוח הטרנספורמציות וביעי

זו אינה שמורה לשוליים. רשת בתי הספר תל"י המונה קרוב למאה מוסדות חינוך עוסקת בשאלה 

ן חוויות של ִהְתַעּלּות ושל נגיעה בנשגב-האם במסגרת בית" קבעה בין מטרות ו "הספר ניתן ְלַזמֵּ

פיתוח פעילּויֹות חינוכיות וטקסיות מעוררות השראה, שבכוחן ": "המכון לחקר הרוחניות בחינוך"

 (.7007ראיון, )שיקלי, " [peak experiencesקבועות כמו חוויות שיא ] לספק חוויות רוחניֹות

להיחשב השימוש כלים טרנספורמטיביים הם חלק מקבוצה של כלים מדיטטיביים, וכמוהם ראוי 

וקסלר, בהסתמך על דורקהיים,  בם כהכשרה, בשל העצמה היעילה שמשיגים המוכשרים בהם.

, ומציע "כוחות לא מטפוריים אלא ...כוחות פיזיים בעלי השפעות פיזיות ומכאניות"רואה באלו 

                                                      
46

כנסי למידה הדדית בשיתוף קבוצת נזירים בכירים מבודהיזם הטיבטי, בראשות המנהיג  תזו תועדה בסדר 
הרוחני הדלאי לאמה. הבחירה אינה נובעת רק מנטייה לאקזוטי, אלא מהכרה בהתמחות של דת זו בתחום 

 (.2115הרגשות ובהעדר ההפרדה שבתפיסתה בין רגש למחשבה )ראה ספרו של גולמן, "רגשות הרסניים" 
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טרנספורמציה "הראשון, מבוסס על שינוי קוגניטיבי של עמדות ומשמעויות, השני, לשלושה: לחלקם 

אישית אקטיבית באמצעות פולחן טקסי, חזון ודמיון, הגוף והחושים; השלישי, איחוד, שיתוף או 

 (.19, 7002)וקסלר,  התמוססות זמנית לפחות של האני ו"האחר" או האחר הקולקטיבי המקודש"

לא לביטוייה היסטוריות אות מלמרות דוגלטענת וקסלר,  הטרנספורמציה האישיתאת פרקטיקת 

-"התופעה עדיין לא תוארה באופן אמפירי ...]למרות שמדובר ב[רשתאלא בכלליות:  הניתן להגדיר

נגדית המונה מאות אלפי ואולי מיליוני מבוגרים המשתתפים במערכה המונית ומבוזרת על חינוך 

 לב לגוף החלפת הפדגוגיה-העוסק בחידוש החיוניות", "התעניינות תרבותית מחודשת בטבע, תשומת

, 7002)וקסלר,  באמצעות טיפול עצמי במהלך החיים" ב'הגשמה עצמית'בתרפיה והשקעה הוליסטית 

"תהליך של הרחבת גבולות העצמי להתעלות עצמית: הגדרה דווקא מציעה לעומתו חרמש  (.072

אל מעבר לנקודות מבט אנוכיות, היוצר תחושה הולכת ומעמיקה של אחדות ושותפות עם כל 

 (.22, 7009)חרמש,  ם כחלקים משלם אחד"המרכיבים ביקו

"התמזגות אקסטטית של כל הרגשות האישיים לדבר אחד כהמרכיב השלישי, התמזגות, מתואר 

משותף ...מלמדת את השכל לשלוט במה שקולטים החושים ולחבר יחד את מה שהחושים מפרידים" 

"מיזוג ואינטראקציה בין הראייה וקסלר מתייחס להוגים הדנים בהילינג, כולל  (.12, 7002)וקסלר, 

"...מטענים של המיזוג מתרחב מעבר לאני אל המיזוג עם האחר,  בדמיון להתגלמות גופנית".

התלהבות... כשהאנשים מכונסים יחד ...החיים החברתיים מתעלים ל'מיזוג' ...לרגש משותף ...מעין 

י לבין חידוש חיונית העצמי, ביחסי "...]ב[מגע בין קריאתו של הטרנסצנדנטל פלאזמה מיסטית מפרה",

בכך רואה וקסלר "אנתרופולוגיה חדשה" המחזירה  ".גומלין הדדים, אנושיים, יצירתיים ומעצימים

בתרשים  (.002, 7002)וקסלר,  "בפסיכולוגיה ובדינאמיקה החברתית בתקופת הרנסנס" לעיון מחדש

התכניות ההרח"ב, ובתחילת הרצף  מוצע הכלי הטרנספורמטיבי לבחינה כטכנולוגיה בקצה רצף 7

 ייחקרו בהמשך.הטרנספורמטיבי של פיתוח ההוויה. נושא ההוויה יחד עם חקר המקרה 

הטרנספורמטיבית )התעלות עצמית( כגורם המקשר בין שני חלקי הפרקטיקה בעבודה זו הוצבה 

לפני מספר חברתית" ו"פיתוח ההוויה" )ובכללה רוחניות(. -"החינוך החדש": "ההכשרה הרגשית

אם "האינטליגנציה הרוחנית" היא חלק מריבוי האינטליגנציות או ההוזכרה המחלוקת, עמודים 

 חברתית(. -)ובעיקר לאחר בשלות רגשיתהמתקדם שלאחריה השלב 
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 העסיקה רביםחברתית( לבין צמיחה רוחנית -שאלת היחס בין צמיחה פסיכולוגית )צמיחה רגשית

(DeHoff, 1998 ; ,7000מייזלס).לוגי ושני התחומים הפסיכ כישל מייזלס קובעים  הממצאי 47

)מייזלס,  חברתית ונדיבה".-ישה והתנהגות פרותורמים באופן בלתי תלוי זה בזה לערכים, ג"והרוחני 

הוכחות גם להשפעה הפוכה קרי כי לרוחניות  סבניגוד לצפייה המקובלת מוצאת מייזל (.72, 7000

מייזלס מסכמת שהמחקר בתחום השפעות פסיכולוגיות חיוביות של יחס חיובי לאחר )שם(. 

עם זאת, נראה כי  ההתפתחות הרוחנית נמצא בחיתוליו ויש צורך במחקר נוסף ומעקב לאורך זמן.

רשת לשם התפתחות רוחנית. אך חברתית מינימלית נד-ניתן להשתכנע לעת עתה, כי בשלות רגשית

לעניינו, מורכבות.  הדדיותאין מדובר במודלים "נקיים" של היררכיה או שיוויון, אלא בהשפעות 

 סביבת גידול להתפתחות רוחנית.כחברתיים -רגשיים כישוריםב להכשרה נטייה יש המקרה בחקרי

רות לתרגל ולפתח אותן הכרה באפשהובילו לריבוי האינטלגינציות בהבנת השינויים שהתחוללו 

כפי  יצירתיותחוללות עצמית ו ,מולדים כגון מוטיביציהגם הם כועוד היבטי "אופי" שנחשבו 

-ניסת תחום פיתוח ההכשרה הרגשיתכאפשרויות אלה לפיתוח יצרו תמריץ ל. שנראה בהמשך

-הכשרהאותה בעצם מהי בסיום פרק זה עולה השאלה,  .בתי הספרחברתית כחלק מהתפקיד של 

והאם קיימת הגדרה מוסכמת שלה? בפרק הבא תתואר אחת ההגדרות  ?חברתית-רגשית

הגדרה רחבה זו תהווה את  .יוצע להוסיף מספר כישורים נלוויםלהגדרה מקובלת זו  .המקובלת

  מושג "החינוך החדש" שלהגשמת יעדיו מכוונות התוכניות השונות שיסקרו בפרק חקרי המקרה.

 חברתית-מרכיבים נוספים להכשרה רגשיתהגדרות רשמיות ו  .4.ב

 חברתית-להכשרה רגשיתנוספות הגדרות ו קאסל רכזההגדרה של מ .4.1.ב

 המתמקדים בפיתוח הכישורים: הכשרה בזיהוי וניהול רגשות והתנהלות בסיטואציות חברתיות,

חשיבה חיובית ואופטימיות, מוטיבציה, אושר, הוליסטיות, יצירתיות וקבלת ההחלטות. ההכשרה 

 פיתוח הוויה.  הקצה שלה הוא  יעדאשר שימוש בחוויה ידי -עלנעשית 

חלקה המודגש של ההגדרה הינו הגדרת בסיס זוהי ההגדרה לחינוך חדש המוצעות בעבודה זו. 

 סיף את הכישורים ואת הדרך והיעד.מוצע להואל זו של התאחדות קאסל. 

                                                      
(. 2006Rivera, -Koltko)(, יונג ואחרים 1555) Maslowשל תיאוריית מדרג הצרכים מייזלס בהתבסס על  47

לטענת אלו רק כש"המימוש העצמי" במלואו ניתן להתקדם לשלב הטרנספורמטיבי ה'התעלות מעבר לעצמי'. וכי 
ושלתרגול רוחני יש תרומה קשורות לאוריינטציה רוחנית בטבעה,  האנושית התפתחות"הרמות הגבוהות ב

ההבדל את הקשרים  מבהירה מהו. אולם, התיאוריה אינה (55, 2115)חרמש, ית"להתפתחות ההתעלות העצמ
 הינו גם הוא מבין המתגדים לתפיסה ההיררכית .  (2116). וילבר התפתחות רוחניתלבין ל בין בשלות פסיכולוגית
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קידום המדע ופרקטיקות מבוססות מדעית ידי גולמן ועמיתיו לשם -עלנוסדה התאחדות קאסל ש

כה, בהכשרת מורים ההתאחדות עוסקת במחקר, בהער 48בבתי ספר. רגשית-של למידה חברתית

התרומה של ההרח"ב  את מדגישה קאסל 49רגשית(.-טכניקות לח"ר )למידה חברתית יישוםבו

  (.Casel, Benefits of SEL. )אזרחותהו רווחה נפשיתהבריאות, ה, םלימודיה לילדים בתחומי

 מוביל.מוסד של נבחרה משום שהיא הגדרה שמרנית מקובלת  ההגדרה הבסיסית של קאסל

רגשית )לח"ר( כך: תהליך המסייע לתלמידים ומבוגרים לפתח את -מגדירה למידה חברתית קאסל

למערכות היחסים , (handle ourselves)הבסיסיות "להתנהלות עצמית"  (skills)המיומנויות 

וניהולן, אישיות באופן אפקטיבי ואתי. מיומנויות אלו כוללות זיהוי התחושות ולמקום העבודה 

והתחשבות באחרים, גיבוש יחסים חיוביים, קבלת החלטות אחראיות וניהול פיתוח אכפתיות 

 סיטואציות מאתגרות באופן קונסטרוקטיבי ואתי. 

רגשיות וכן יעדי המשנה -חמש קבוצות ליבה של מיומנויות חברתיותל מחלקת את אלו קאסל

 .(Casel, what is SEL, Illinois SEL Standards)המצופים מתלמידים מהיסודי ועד התיכון 

: הערכה אמתית של הרגשות, האינטרסים, הערכים ונקודות החוזק; תחזוקה מודעות עצמית .0

זיהוי ותיוג נכון של רגשות פשוטים; יכולת לנתח את מציאות: -של ביטחון עצמי מבוסס

 "הטריגרים" הגורמים להתפרצות; ניתוח כיצד מגוון ביטוי רגשות משפיע על אנשים אחרים.

לפי התקדמות בעלי יכולת . נהלות עם מתח, דחפי שליטה ושימור: התרגשות עצמיניהול  .7

 על מכשולים. ותהתגברתוך  הולם רגשות וביטוי ולימודיותשיות מטרות איאל תכנית אישית 

בקרב יחידים שונות ת המבט ונקודמגוון : יכולת זיהוי חברתיתבסיטואציות מודעות  .3

וסיטואציוניים המצביעים לי יכולת לזהות סימנים מילוליים, בעהזדהות עמה. ו וקבוצות

; יכולת לנבא רגשות ופרספקטיבות של אחרים במגוון סיטואציות; חשיםכיצד אחרים 

 להזדהות.של אחרים הערכת יכולתם 

גיבוש יחסים בריאים ומתגמלים המבוססים  :(Relationship skills) כישורי יחסים חברתיים .1

על שיתוף פעולה, ותחזוקתם; התנגדות ללחץ חברתי לא הולם; מניעה, ניהול ויישוב 

גישות תקשורת בעלי יכולת לתאר יים, חיפוש עזרה כאשר היא נדרשת. איש-ביןקונפליקטים 

 .ות קבוצתיות, להדגים שיתוף פעולה ועבודת צוות כדי לקדם מטרחברויותושימור  ויצירה

                                                      
48

 Casel - Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning. פועלת בשיתוף  ,קאסל 
 ספרית, סוציולוגיה, בריאות ציבורית ועוד.-אוניברסיטת אלינוי, מורכבת מצוות של אנשי חינוך, פסיכולוגיה בית

49
 (.3.4ראה פרק ה, )בניגוד להגדרת קאסל לפיה מדובר ב"למידה" נראה, שיש נימוקים שמדובר בהכשרה.  
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: בהתבסס על שיקולים של אתיקה; סטנדרטים סבירים; ביטחון; קבלת החלטות אחראית .2

נורמות חברתיות הולמות; כבוד לאחר; היכולת לשער תוצאות של מעשים שונים. יישום 

כישורי קבלת החלטות בסיטואציות לימודיות וחברתיות; תרומה לרווחתם הנפשית של 

יכולת לזהות אסטרטגיות לשם התנגדות ללחץ חברתי ומהקהילה;  הספר-ביתפרטים מ

בפעולות לא בטוחות או לא אתיות; יכולת לנתח כיצד קבלת ההחלטות הנוכחית  להשתתפות

 בתחום האקדמיה והקריירה.האישי האופק על משפיעה 

הגדרת השירות יורחב על  התכנית הממלכתית "כישורי חיים"חקר בפרק הבא במסגרת 

 הגדרה זו לא השתנתה הרבה בעשורים האחרונים .ולוגי הייעוצי )שפ"י( במשרד החינוךהפסיכ

נראה מוסות הרציונלים של משרד החינוך, מתוך מכלול ההגדרות ע(. 72, 0997)לוטן ופרידמן, 

שהדוגמה המצביעה בצורה מועילה על החפיפה בין הגדרת קאסל להגדרה של שפ"י היא רשימת 

(. זו מוסיפה על הגדרת 7002כישורי חיים, , משרד החינוך)מי הבריאות מקדעשרים הכישורים 

; אסרטיביות; אינטימיות ;יצירתיות ;חשיבה חיובית )אופטימיות(קאסל את הכישורים הבאים: 

; הבחנה בין רגשות, מחשבות והתנהגות; הרחבת רפרטואר התנהגויות חלופיות לרגש המתעורר

; כישורים אלו חופפים במידה רבה לששת רפלקטיבית פיתוח חשיבה; תפיתוח הנעה פנימי

 .(1.7)ראה פרק ב',  הכישורים שמוצע לכלול בהגדרת החינוך החדש

: םמורכב מחמישה מרכיבישגם ( פיתח את מודל האינטליגנציה הרגשית Bar-On, 1997און )-בר

כולל אחריות  ייםאיש-ביןכולל אסרטיביות ומימוש עצמי; כישורים  - ייםאיש-תוךכישורים 

 כולל אופטימיות, מרכיבי מצב רוחאמפטיה; סתגלנות; ניהול לחצים ודחיית סיפוקים;  ;חברתית

 מודלשמשוער לבסוף,  .(0בפרק חקר המקרה )פרק ד, שתפורט עשור מציע הגדרה עדכנית, ואושר. 

 50(.7002ונויפלד, )אנטין  העתידי החינוך מודל על ישפיע של וילבר ו"העצמי הרגיש" התודעה רמות

המדגישה חוויה,  הגדרת קאסלמבוססת על חברתית המוצעת בעבודה זו -ההגדרה הרגשית

 . נוספים ואשר יעדה הוא הוויה כישוריםמתמקדת בשישה 

                                                      
50

ש לאפליית אחרים, בעל קשרים אנושיים, קהילתיים ושייכות, רגישות אקולוגית ואכפתית לאדמה עצמי הרגי 
ולכל יושביה, קבלת החלטות בהסכמה וקונצנזוס, שחרור מתאוות בצע, שחרור מדוגמה, אמפתיה ואכפתיות 

ת חברתיות , אשר חזקות מרציונליות קרה, התנגדות להיררכיות וסמכות, בעל קשרי גומלין רוחביים ורשתו
 "עצמי" חדיר, דיאלוגי, שונות חברתית, ריבוי תרבויות, מידה גדולה יותר של חום רגשי.
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  הכשרה רגשית חברתית באמצעות חוויה במטרה להביא לפיתוח הוויה – 2תרשים 

 אשר מוצע להוסיף להגדרת קאסל כישוריםשישה  .4.2.ב

שישה כישורים. אלו  במסגרת הגדרת ה"חינוך החדש", מוצע בעבודה זו להוסיף להגדרת קאסל

 נבחרו על סמך ניתוח המטרות השכיחות של תכניות הרח"ב הקיימות בשטח ובעיקר על סמך

 הכישורים ברשימת משרד החינוך בעמוד הקודם אשר מהווים תוספת על הגדרת קאסל.

, יצירתיות, חשיבה חיובית וקבלת החלטות( נכללים בחינוך מרבית כישורים אלו )מוטיבציה

 פריצת דרך בהבנה כי כישורים אלו אמנם מולדים, אך גם ניתנים לפיתוח שיטתי.הודות להחדש 

 חשיבה חיובית ואופטימיות .4.2.1.ב

בהגדרת מרכיב פיתוח החשיבה החיובית והאופטימיות זוכים לתזכורת מועטה ולא משמעותית 

נזכרים בהגדרה הבסיסית )נספח א( ואף לא ביעדי התלמידים )נספח ב( וזוכים קאסל. הם אינם 

 goal" )יצירת דרכים לפיתוח גישה יותר חיובית" רק לשניים מתוך תשעים הסטנדרטים )נספח ג(:

1, 1A.4b. ( "הערכה כיצד הבעת גישה חיובית יותר משפיעה על אחרים" ;)1 ,1A.5b. ) לעומת .

. ערך זה מתבטא ים שנבחרוחקרי המקר בכלחיובית והאופטימיות מופיע פיתוח החשיבה ה זאת

וכלה החל מהדרישה לקביעת יעדים )חברתיים, אקדמיים ומקצועיים( ופרקטיקות לדמיון מודרך 

 (.מהות החיים, אתר"מחשבה יוצרת מציאות" )ב

 Seligman (.7.3.0)פרק ב, חיובית זוכה לפיתוח מואץ בתחום הפסיכולוגיה תחום החשיבה ה

(Learned Optimism",1990)" מייצג מגמה זו, כאשר במסגרת תפקידו כנשיא איגוד נראה כ

ולאחר מכן  קבע את תחום הפסיכולוגיה החיובית כנושא המוביל (APA) ריקאיהפסיכולוגים האמ

משמעותי מבחינת להיות תחום זה עתיד שנראה לכן . שימש כיו"ר המרכז לפסיכולוגיה חיובית

אמונה כי קרי,  ,של חשיבה חיובית עשויה לשלב היבט רוחניתפיסה זו  הספר.-בתיההכשרה בנפח 

 ,Ben-shahar) באקדמיהשנלמד  כפי הצלחה על ריאלית הבעלת השפעחשיבה חיובית אינה רק 

 הכשרה  
 רגשית חברתית

המתקדמת  
  6בפיתוח 
 כישורים

 :האמצעים
 חוויה  

 : יעד הקצה
 פיתוח הוויה
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זו, השכיחה בעד"ש פופולרית טבעית על המציאות. אמונה -אלא בעלת יכולת השפעה על ,(2009

 51(.7.3ב,  )פרק מתקדשת והפסיכולוגיה פסיכולוגיזציה עוברת הדת בו התהליךמ כחלק גם נתמכת

 מוטיבציה .4.2.2.ב

מוטיבציה מופיעה בהגדרתו של מרכז קאסל רק בסטנדרטים )נספח ג(, כערך עוקב לחשיבה 

"ניתוח גורמים היוצרים מתח או החיובית, וזוכה לאזכור רק בשניים מתוך תשעים הסטנדרטים: 

"יישום אסטרטגיות לשם ניהול מתח ולשם מוטיבציה רבה יותר ; מוצלחים"מוטיבציה לביצועים 

פיתוח המוטיבציה ש נראה מהשטח מהעולה זאת לעומת (.3a,goal 1, 1A.3b) "מוצלחים לביצועים

 חברתית בפרט.-עתיד להמשיך לצמוח ולמלא תפקיד מרכזי בתחום החינוכי ובהכשרה רגשית

שעלה במישור האישי צורך הינה העלייה בחשיבות המוטיבציה, בהבנתה ובפיתוחה, לטעון כי ניתן 

)וקסלר,  כחלק מהפחתה כללית ברגישות ומבלבולו מודרניזם-והמקצועי בעקבות תחלואי הפוסט

גל לתורגם (. לדברי קפלן, חקר פיתוח המוטיבציה שיועד להכשרת חיילים ממושמעים, 020, 7002

תחום הפסיכולוגיה כחלק מזאת,  .מימוש עצמי ואושרהמנומק ברצון לוטיבציה חדש של חקר מ

 (.7002)מנור,  להתמודדות עם מגפת הדיכאוןאו מהניסיון  החיובית

בעשורים האחרונים גוברת ההכרה בתפקיד המרכזי של תהליכי מוטיבציה בהצלחת "כחלק מכך 

)קפלן  "שי וכישלון, ומיטביותתלמידים בלימודים ובתהליכי הסתגלות אחרים ...התמודדות עם קו

כאחד מחמשת המרכיבים הבסיסים גולמן, את הדחף להצלחה כלל כך  (.70, 7000ועשור, 

(Goleman, 1995 .)לאומיים החלו מתעניינים, מעבר להישגים, גם -אף מבחני פיז"ה הבין

 .)PISA, Webׂׂׂׂׂ)במוטיבציה כשלעצמה 

שנחשבה בתחילה לתכונה מולדת )בדומה לתפיסת  מדובר בשינוי בתפיסת המוטיבציה החינוכית,

האינטליגנציה(. זאת בין השאר, בעקבות מחקרים שעסקו בהבדלים בדפוסי התמודדות עם קושי 

( ובדפוסים של חוסר אונים נרכש Dweck & Leggett, 1988בקרב תלמידים בעלי יכולת דומה )

"תלמידים שנראה כי אינם לפיהם ( וכן הודות להצטברות ממצאים 7001בקרב תלמידים )עשור, 

לדוגמה, ברגע  –שואפים להישגים בכיתה, מגלים שאיפה חזקה מאוד להישגיות במצבים אחרים 
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למוח האנושי יש עומקים, שבהם (: "העידן החדש"כך למשל אחת מתשע אמונות העד"ש: לפי ויקיפדיה )" 
 (.2115י פרסיקו ); וכן כאחד משמונה הסימנים המאפיינים את העד"ש לפהוא יכול לשלוט על המציאות"
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קוגניטיבי -אלה הובילו למעבר מעיסוק פסיכולוגי (.03, 7000עשור )שהם עולים על מגרש הספורט" 

 (.3.7מית )פרק ב, והמסוגלות העצ לתיאוריות מוטיבציוניות, ובמרכזן תפיסת ההכוונה

"כל עוד המטרה המרכזית היא השגת ציונים גבוהים במבחני הישגים קפלן ועשור לטענת 

לטענתם . מוטיבציה, היא נמוכה"סטנדרטיים, הסיכוי שמורים ישקיעו את מרצם בלימוד נושא עידוד ה

החינוך בישראל דורש שינוי סדר העדיפויות של מערכת יישום רציני של הממצאים המוטיבציונים 

ידי מוטיבציה איכותית ועל התפתחות רגשית -ציונים לדגש על למידה מעמיקה המונעת על"מ

 (.79, 7000)קפלן ועשור, וחברתית מיטבית של התלמיד" 

"אדם במיטבו הוא בעל הנעה יעדי פיתוח מוטיבציה נזכרים בכל חקרי המקרה )משרד החינוך: 

נראה כי פיתוח המוטיבציה אצל תלמידים עתיד . פורטותובמרבית תכניות הרח"ב המפנימית"( 

במערב ובארץ. זאת הודות לשילוב בין פריצת הדרך  הספר-ביתלהפוך לחלק מרכזי ממטרות 

לשיפור הישגים הגובר הטכנולוגית בהבנת המוטיבציה ובאפשרות לפיתוחה, לבין הלחץ 

 אקדמיים, התנהגותיים ועסקיים בעולם התחרות הגלובלית. 

זאת, פריצת הדרך הטכנולוגית בפיתוח המוטיבציה בעולם המבוגרים וזליגתה לעולם הילדים  עם

חסרת איזון ומסוכנת. הסיכון הוא בשימוש לא מבוקר ה הנוחים להשפעה, עשויה להביא לתקופ

בתכנית "צמיחה אישית", למשל בטכניקות מוטיבציה קיצוניות כגון שכנוע עצמי עמוק, הקיים 

 (7002; גרנות וברדה, 7000לייף )ברנד, -והרבל Eagle-ות שיווק אגרסיביות כלנדמרק ובשיט

 ובמידה פחותה גם בתכנית מיכא"ל המופיע כאן כאחד מחקרי המקרה.

 (מתמשכתאו רווחה נפשית ) אושר .4.2.3.ב

[(, מעלה 0922האושר, אשר נחשב מאות בשנים כיעד האנושי העליון )למשל אריסטו, ליבס ]

בתיאור הסטנדרטים של מרכז קאסל שאלות כאשר מנסים להגדירו ככישור הניתן לפיתוח. 

 נראה כי המרדף אחר האושר עתידאולם  . מופיעה רק הדרישה לזיהוי האושר כחלק מתיוג רגשות

 י מדיד. ספר-ביתר פיתוח פרקטיקות לשם השגתו גם להיקבע כיעד להעמיק אחיזתו ולאח

חברתית. -און, מהמייסדים של מודל האינטליגנציה הרגשית-נבחר בהסתמך על ברכישור כהאושר 

"מרכיבי מצב און מורכב מחמישה מרכיבים הניתנים לפיתוח, כשאחד מהם הוא -המודל של בר

עידוד נוסף להגדירו  (.Bar-On, 2006, 13 ;Bar-On, 1997)" רוח כלליים, כולל אופטימיות ואושר

ההכשרה עבודה זו. ב יםהנסקרבמרבית מחקרי המקרה ככישור נובע מכך שהוא כבר מופיע ככזה 

פיש וב"מהות -הישירה הרחבה של עשור מסתפקת ברווחה נפשית, אך ב"חוסן נעורים" של הראל
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אושר מצוין במפורש. בפרויקט מיכא"ל המטרה היא מיצוי יעד השל שרי אריסון )אתר( החיים" 

בנפרד מ"חשיבה חיובית" על אף חפיפה בעבודה זו כישור זה מופיע הפוטנציאל האנושי האישי. 

מסוימת, משום שרק בעשור האחרון הוכרו כישורים אלו כניתנים לפיתוח ומאז זכו לפיתוח מואץ 

 נראה, להתפתח לזרמים נפרדים. ,ועתידיים

 (,Hanegraaff, 1998)רכזיות האושר והמרדף אחריו כאמור עומדים במרכז עקרונות העד"ש מ

 ; (7.3, 7.7)פרק ב, חסידויות בבעיקר בנושא קידוש הפסיכולוגיה והמתרחש ונותחו בעבודה זו 

 באמצעותליישם  ניתן רוחנית של העצמה אישית ושל טרנספורמציה הדרך עבודפוקו לטענת 

לות מסוימות על גופם, נפשם, ופעב...לפרטים להשפיע ]לאפשר['טכנולוגית העצמי'... "...

, במטרה לחולל בעצמם טרנספורמציה כדי להשיג מצב והדרך של הוויתםמחשבותיהם, התנהגותם 

שוורצמן, חוקר נושא  .(,Foucault 18,1988 ) שלמות או חיי נצח" ,מסוים של אושר, טוהר חוכמה

בקרב העוסקים בפרקטיקות בדומה (. 7002Iמרדף זה למגפת הדיכאון )שאלתיאל, האושר, קושר 

כי קידום האושר עשוי להיות מושג בדרכים עקיפות וישירות. למשל מקובלת התפיסה ההרח"ב 

הביאה בחברה (, 7009צ'י שלטענת הרציון )-באמצעות פרקטיקות מדיטטיביות רכות, כגון טאי

; או באמצעות "לימודים" "רים כמו אושר פנימי ומימוש עצמי"לגיטימציה של מסל הישראלית

(, או "שיעורי 7009, לחיאני-לויליכטהמלווים בתרגולים פשוטים, כגון לימודי האושר של בן שחר )

 "מהות החיים" בארץ )מהות החיים, אתר(.-ו (7002, ביילי-תומס)בבריטניה הספר -האושר" בבתי

וחיים  תחת כסות צנועה יותר, כקידום רווחה נפשית"לימודי האושר", מסתתרים לעתים 

רווחה נפשית מתקשרת לערכים של ..."ציונל התכנית הממלכתית כישורי חיים: ברכך . חברתיים

מוגדרת כ[אורח חיים המממש אינטגרציה בין היא בריאות, אופטימיות, סיפוק אישי, תקווה ואושר ...]

מקובל היום לתיאור אנשים בעלי רווחה  "המונח 'שגשוג'; גוף, נפש ורוח לצורך חיים מלאים יותר"

)משרד החינוך, כישורי חיים,  "...נפשית המתפקדים במיטבם, תוך יכולת ליצור קשרים חברתיים

מתוך תכנית זו,  (.7000, לבין רווחה נפשית ובריאות נפשית 'אורח חיים בריא ופעיל'הקשר בין 

 52במשרד החינוך.העתידיים "לימודי האושר"  ניתן ללמוד על יעדי המשנה העתידיים של
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בתכנית זו )כישורי חיים( פירט המשרד רשימה של כעשרים "כישורים מקדמי בריאות". רובם, כצפוי, עוסקים  
חברתי, אך חלקם מרחיבים את היריעה כגון: פיתוח הניעה פנימית; פיתוח חשיבה רפלקטיבית; -בניהול רגשי

(.2113משרד החינוך, חשיבה חיובית )אופטימיות(; יצירתיות; אמפתיה; אינטימיות; אסרטיביות )
 

פיתוח ההוויה 
 .הוא היחיד שאינו מופיע ברשימה זו כדי שתהפוך לרשימה ממצא של יעדי החינוך החדש כפי שמוצע בעבודה זו
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ביקורת על מרוץ השפירט את  7.7.1ב'.פורט במסגרת פרק הסכנות במרדף אחר האושר על 

 (.7001; בילסקי, Wilson, 2008; Ehrenreich, 2009השיפור העצמי )

 קיימא-נפש עד חינוך בר-הוליסטיות ואוניברסליות: מאיזון גוף .4.2.4.ב

מופיעה חתירה לפיתוח תפיסה הוליסטית, אלא רק כהד עקיף  בהגדרה של מרכז קאסל לא

במסגרת היעד של איזון רגשות או של תרומה לקהילה. בכל זאת נראה שיש לכלול אותה כמרכיב 

במרבית תכניות רון מרכזי בעד"ש, ומופיעה מרכזי בחינוך החדש, היות וההוליסטיות מהווה עק

)משמעות המילה  ובמדיטטיביות "מהות החיים"; (יגם אם באופן הצהרת)ההרח"ב: כישורי חיים 

 כפרקטיקה בחינוך החדש.  להתפתח עתיד נראה שתחום זה ויוגה בסנסקריט, איחוד או חיבור(. 

 ,Hanegraaff ;7.7.0פורטה בעבודה זו )פרק ב, בעד"ש משמעות ההוליסטיות ומרכזיותה כערך 

מודרניסטית החליף העד"ש בחיפוש -ההפרדה והחלוקה הפוסטבקצרה יוזכר שאת (. 371 ,1998

 האלטרנטיבית, ברפואה .היקום עםהפרט  לחיבור מחיבור בין הגוף לנפש ועד נקודת החיבור:אחר 

( מתבטאת ההוליסטיות בשאיפה לריפוי המטופל מעבר לחוליו הספציפי 7.1כפי שנסקר )פרק ב, 

  רגטי(. זאת בשאיפה לאפשר לו רווחה נפשית או אושר.בריפוי לכל "ממדיו" )הגופני, הנפשי, האנ

מדריך ללימודי יוגה עשוי שלא להיחשב לכן "ולאקלקטיות, מחוייבות" "ההוליזם מבטא בתוך כך 

" לאיש העידן החדש אם אינו אקלקטיבי לעומת תלמידיו המבקרים בקורס שלו באופן לא מחייב

 (. 032, 7002)וקסלר, 

. ברציונל תכנית "כישורי פחות(במרבית חקרי המקרה )הצהרתית לערך ההוליסטיות מופיע 

בין הגוף .. ."הקשר הידוע מקדמת דנאכי התכניות נבנו על בסיס מצויין , )גישה ישירה צרה( חיים"

לחזק את “ בהתאם מבקשים בתכנית הממלכתית .לנפש ורואה אותם כשני היבטים של ישות אחת"

 המיומנות של הצוותים החינוכיים לראות את התלמיד כמכלול על ההיבטים הגופניים והרגשיים"

 (.7000, הקשר בין אורח חיים בריא לרווחה נפשית ובריאות נפשית)משרד החינוך, כישורי חיים, 

חברתי אינה מנותקת מההשפעה האקולוגית  -המתמקדת בחיבור הרגשילבסוף, ההוליסטיות 

נציבות הדורות הבאים דן החדש, חולקים קווי דמיון רבים )שניהם, כתוצרי העי א(קיימ-חינוך בר)

 (.WSSD (7007;) Goleman ,7009בנושא של האו"ם האמנה הבינ"ל  ;7002, בכנסת
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 יצירתיות  .4.2.5.ב

וועדה רובינסון, ראש ההחינוך ליצירתיות סביר שיהווה מרכיב מרכזי ביעדי החינוך החדש. 

טוען כי יצירתיות משולה לאינטליגנציה ומשמעותית ליצירתיות בחינוך של הממשל בבריטניה, 

לוקה באובססיה לקונפורמיזם  . לטענתו במערכת במערבלחיינו כמו ידיעת קרוא וכתוב

ים בעוד אנו חי, הטמונה בהם"מנשלים את הילדים מהיכולת היצירתית ": וסטנדרטיזציה ובמסגרתו

היצירתיות )ברמה העקרונית, אתר(. סיבות נוספות מדוע נראה כי  ""חשיבה רעננה חייבבעידן המ

פריצת הדרך באפשרות לפיתוח  דרישות שוק העבודה;כזי בחינוך הן עתידה להוות מרכיב מר

 השינוי בערכים. ובמקביל היצירתיות 

מהמערב עד הודו נהוגה כבר לפני מספר עשורים )טופלר,  "כלכלת היצירתיות"צמיחתה של כ

 סטרנברג .(7000)עידן,  התגמול עבור יצירתיות הופך מתגמל יותרובמישור המקצועי (. 0990

פסיכולוג וחוקר אינטליגנציה, היה מהידועים שקבעו את האינטליגנציה היצירתית , (0992)

 . חיים אחרותדים, לעבודה ולמסגרות כחיוניות להצלחה בלימו

 לקידומה. והתנאים פריצות הדרך הטכנולוגיות בהבנת מהות היצירתיות והדרכים במקביל חלו 

כך הוחלפה תפיסת היצירתיות כמתת "יחידי הסגולה" וחלחלה ההכרה בפוטנציאל היצירתיות 

 . צתיתוכולל ביצירתיות הקב המצוי בכל אדם )ויקיפדיה, יצירתיות(

"מעמד חדש של ערך חברתי בעד"ש. לטענת מקג'י: להיצירתיות פכת הוהעבודה במקביל לשוק 

תרבות יצירתית משנה את אמריקה לכיוון רדיפה אחר מיצוי החיים האישיים הנמשלים ע"י ערכים של 

כחלק ליצירתיות בישראל יש המעלים דרישה לכלול את החינוך  (.McGee, 2005, 99) יצירתיות"

 ( 27, 7002דוח נציבות הדורות הבאים בכנסת )) מה"חינוך הראוי לעתיד ילדינו"

תרגול היצירתיות אך חברתית של התאחדות קאסל. -בהגדרה הרגשיתהיצירתיות אינה מוזכרת 

מוזכר בתכנית הגישה הישירה רחבה )צמיחה בקהילה אכפתית, חוסן נעורים(; במסגרת 

והן:  84-"היכולות החשובות ביותר לאדם במאה הפרויקט מיכא"ל הטכניקות, מוזכרת היצירתית ב

; גם מרבית הפרקטיקות המדיטטיביות (7003)סריג, היכולת להשתנות ופיתוח היצירתיות" 

מבקשות להשיג שיפור ביצירתיות. תכנית כישורי חיים הממלכתית רואה ביצירתיות אחד 

ם, אך נראה שבדומה מעשרים ה"כישורים מקדמי הבריאות" המהווים את מטרות כישורי חיי

 צרה מדובר בהכרזה ללא תוקף. והלמרבית תכניות הגישה הישירה 
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בעידן שבו איכות חייהן של כפי שתיאר זאת מכון ברנקו וייס, המבקש "ללמד חשיבה יצירתית": "

טיפוח חשיבה יצירתית הופך בהדרגה למטרה ...חברות אנושיות תלויה ביכולתן לייצר ידע חדש 

ת ובעלת חשיבות עליונה ...הרעיון שמערכת החינוך תלמד חשיבה יצירתית הוא רעיון חינוכית מוסכמ

על תכנית הלימודים ושיטת ההוראה בו. בשלב זה "חינוך לחשיבה ...שלכות מפליגות חדש בעל ה

יצירתית" הוא יותר סיסמה מאשר עשייה, אך פה ושם ברחבי החינוך אפשר כבר לראות ניסיונות 

למרות ההכרה בצורך ביצירתיות, יש קושי בביצוע  .תו" )ברנקו וייס, אתר ]ג,ד[(חלוציים לממש או

ראו בתלמידים חומרי גלם שיש  הספר-בתי"מהפכה בתפיסה התעשייתית" אשר במסגרתה 

(. הקושי נובע מכך 7002ספורטה,  Shipman, 1971;)להכשירם לחיי עבודה כפועלים צייתנים 

 צירתיות. שצייתנות היא כמעט היפוכה של י

חברתיים. נראה -כאחד הכישורים הרגשייםצריכה להימנות יצירתיות ניתן להטיל ספק האם 

שהתשובה לכך חיובית בשל היות היצירתיות סוג מסוים של מצב רגשי, "היות" מסוים המשתלב 

שנועדו )מדיטטיביים(  אמצעיםמשלימים אשר צוינו )כגון אופטימיות ומוטיבציה( וב כישוריםב

גנציה יטלנניסיונות לפיתוח מבחני איבנוסף, עד כה נתקלו בקשיים ה היצירתיות.לפיתוח 

  53.(0992סטרנברג, )ראה  IQ-סטנדרטים במקביל למבחני ה

נראה שהמרדף אחר היצירתיות עתיד להתעצם ולתרום בכך גם לשגשוג למרות קשיים אלה, 

אקדמיה למוסיקה של גמה לכך היא הדו לקידום היצירתיות.מדיטטיבים בשימוש בכלים 

 Fine Arts in Jazz and"-שהיא מעניקה ב במסגרת התואר הראשוןאשר אוניברסיטת מישיגן, 

Contemplative Studies"  יושגו בתרגולים  72נקודות הזכות הנדרשות,  070מתוך נדרש כי

יות ורווחה איש-ביןמדיטטיביים. זאת, כדי להביא לשיפור היצירתיות )יחד עם אמפטיה, איכויות 

 .(Web, University of Michiganנפשית( )

 ניהול לחצים ופיתוח אינטואיציות  -קבלת ההחלטות החדשה  .4.2.6.ב

אדירה בהבנתנו את מה שקורה התקדמות הייתה "בשנים האחרונות 
 (2111בתוך: הוברמן,  ,כהנמן, זוכה פרס נובל) ,"בחשיבה האינטואיטיבית

 

החל ומתבטא ברוב תכניות ההרח"ב  מהווה מרכיב מרכזי בהגדרת קאסל תחום קבלת ההחלטות

בשטח למרות זאת, נראה שיש לציינו בנפרד בשל הפיתוחים תכנית כישורי חיים חקר המקרה מ
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חברתי היא שהוא מודד -של פיתוח רגשי MSCEIT))אחת הביקורת כנגד אחד המבחנים המקובלים  
 (.Roberts, Zeidner & Matthews, 2001)קונפורמיות 
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יעד של פיתוח יכולת קבלת ישנם שני מרכבים דומיננטים בתווספו לתחום זה. לפי קאסל הש

; ויכולת 54(מרכיב שנראה סביר שיזכה לדומיננטיות בעתיד)ההחלטות: אתיקה וכבוד לאחר 

 עם לחץ תחרותי מצד תלמידים כולל לחץ קבוצתי. התמודדות קבלת ההחלטות הכוללת יכולת 

לקבלת  השימוש באינטואיציותאת גם ההגדרה של קאסל כך שתבטא את יש להרחיב שנראה אך 

מומחיות מעודנת מול וסס על ידע והמב "הרציונליאינטואיציה: " המישורי שניב זאת החלטות.

 (. 7000המיסטי בו הידע מתקשר לחוויות פסיכולוגיות או דתיות )אוניברסיטה עברית, 

תנת לפיתוח ועסק בפיתוח שיטת חשיבה שמטרתה את החשיבה כמיומנות הני תפס( 0992דה בונו )

את מייצג  -מבין "ששת כובעי החשיבה" אחד שיפור תהליך קבלת ההחלטות, בעיקר בקבוצות. 

במסגרת תהליך החשיבה.  והאינטואיטיבית כחלק לגיטימי ובלתי נפרד מתהליך החשיבה הרגשית

  בקבלת החלטות.דע ושיטתי ספציפי זה לא נדרש הסבר או נימוק למרות שמדובר בתהליך מו

בטן( האינטואיציה )או תחושת הכי כנהמן טוען  (7002)אריאלי, בנושא פופולריים הספרים לצד ה

מופיעה  (העידן החדש)בוויקיפדיה  55.(7000)הוברמן, ליועצת מקובלת בקבלת החלטות הפכה 

נוירולוגיה הקתדרה ל כנגד כך טוען קורצ'ין, ראש עיקרי העד"ש.מכאחת  האינטואיציה

התחושות המוגדרות עד היום לא נמצאו אסמכתאות פיזיות לכלל " אביב-באוניברסיטת תל

כוללים בעיני חלק מהקהל גם ידיעות מוקדמות על אירועים שעתידים להתרחש ]ה[... אינטואיטיביותכ

  (. 7002)חסקלברג,  או המתרחשים מחוץ לטווח חמשת החושים"

ניתנות לשיפור הפכו לנחשבות כבין אם מדובר באינטואיציות "רציונליות" או "מיסטיות" אלו 

 תפיסה זו לפיה .יום-בחיי היום באמצעות טכניקות לשיפור הקשב לקול הפנימי שאינו נגיש

, היצירתיות שעברו האינטליגנציותהמקבילים תפיסה השינויי הינה חלק מתרגול מאפשר שיפור ה

בעוד האקדמיה מבקשת לפזר את הערפל הקיים בקבלת ההחלטות באמצעים אך והמוטיבציה. 

שיטתיים וניתנים לכימות, חסידי המיסטיקה אינם שותפים לניסיון הפרדוכסלי ל"ביות 

 לפתחה באמצעים כגון קלפים.והאינטואיציה" ומבקשים לשמרה כמיסטית 

רים האינטואיטיביים באמצעות תרגול מדיטציה ו"תרגול בתווך יש המבקשים לשפר את הכישו

מאמץ הגדרה הרואה  Hanegraaff(, או חיבור להוויה. Heelas, 1996הקשבה לקול הפנימי" )

"לרמה : שנועדה לשם חיבור בפיתוח כישורי האינטואיציה "אינטגרציה בין מדע ומיסטיקה"
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נראה, שמרכיב זה בקבלת החלטות יזכה לדגש חינוכי בארץ במסגרת ההרח"ב. המשבר הכלכלי אשר הוביל  
 מהווה אינדיקציה למגמה זו. ( Wayne,2115)חלק מהפקולטות למנהל עסקים במערב לשלב היבטים אתיים 

55
"כשטים קוק, המנכ"ל החדש של אפל, נאם בשנה שעברה בפני בוגרי אוניברסיטת אובורן הוא חזר על  

 (.2111דקות" )הוברמן,  16פעמים ב־ 14המילה "אינטואיציה" 

http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/people/w/leslie_wayne/index.html?inline=nyt-per
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ד המדיטטיבי השקט המכוון את הפרט באופן אינטואיציה, קול פנימי, הצ -יה באדם יהעמוקה והחבו

 (.(Hanegraaff, 1998, 337 אינדיבידואלי בבחירותיו"

שאיפה זו לפיתוח האינטואיציה חלחלה למערכות חינוכיות ואקדמיות )הפקולטה למדעי הרוח, 

"...בהיבט הרגשי מודגשים החוויה כישורי חיים:  -אף ללב החינוך הממלכתי אתר(, ואפשר ש

 האינטואיציה, המודעות העצמית ולאחרים, האמפתיה ותחושת היכולת והביטחון האישי" הרגשית,

אלו, כגון סביר שמדובר בזליגה מתרבות הפנאי והצמיחה האישית למבוגרים. (. 02, 0992)שכטר, 

סדנאות לפיתוח האינטואיציה כ"לנדמרק" ו"הומניקשיין" המופיעות גם בחקרי המקרה מוצעות 

  56לשיפור העסקים, הזוגיות או קבלת ההחלטות.עים ללא תחרות", לשם השגת "ביצו

ניתן לשער שתחום קבלת החלטות מבוססות אינטואיציה ימשיך להתפתח הודות לשילוב בין 

בנוסף, גם היותו מעיקרי העד"ש ושכיח בסדנאותיו לבין ממצאים מחקריים שיטתיים עתידיים. 

התפתחות ושגשוג לביזור הצורך בקבלת החלטות. רכיות מביאות רביזור הסמכות והיחלשות ההי

במסגרת תכניות פנאי למבוגרים, בלימודי פסיכולוגיה ומנהל עסקים סביר מתרחשים  התחום

. המחקר הרב בנושא סביר שיפזר את ההיבט המיסטי ויקבע את הספר-בתישימשיכו לזלוג ל

 (. 7001בלת החלטה )ויסמן, האינטואיציה ככלי יעיל שיש לבחון בשיטתיות את הצעותיו בטרם ק

 לבין אנושיות  מקצועית-דרישות לימודיות בין המפגש נקודת - הוויהיעד ה .4.3.ב

אני רואה את סימני הכמיהה לרוחניות, למיסטיות ולרליגיוזיות, "

 ן אינני מוצא אותה במערכת החינוךאבל למרבה הצער עדיי

 (.2113)וקסלר,  "דרבה, בולטות אצלם מגמות הפוכותא...

 

במסגרת הגדרת החינוך החדש המוצעת ייכלל פיתוח ההוויה )אשר אינו מופיע בהגדרת קאסל(. 

  57.בעיקר בהקשר של החינוך חוקרים רבים ביקשו להגדיר מושג חמקמק של זה של פיתוח ההוויה

 למרות חתירתם המשותפת של הוגים אלה ואחרים, הגדרה מוסכמת להוויה לא נמצאה.אך 

(. סביר להניח שהגדרה כזו לא 7000)ארנון,  מקמקה עוד יותר מהגדרת החינוך""הגדרת הרוחניות ח

אפשר להסתפק בהצעתה שנראה לצרכים אקדמים תימצא, כי הוויה מטבעה אינה ניתנת להגדרה. 
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"לנדמרק", אחד מחקרי המקרה, משלב פיתוח קבלת החלטות המשולבות במוטיבציה גבוהה כדי להעניק  
ת". גם חברת "הומניקשיין", מציעה למשתתפיה בסדנת "מעבר לחשש" לפתח את לבוגריו "ביצועים ללא תחרו

 )הומניקשיין, אתר(. "התפקוד האינטואיטיבי ...בתחומי העסקים ובערכות יחסים"האינטואיציות ולשפר את 
57

( סוקר חלק מההוגים בתחום החינוך בישראל המבקשים לדעתו לקדם את העיסוק 46, 2115תדמור ) 
( 2115; רוני אבירם ))"להשיב את הרוח והתרבות לחינוך"(( 2115נמרוד אלוני )וחניות ובניהם במשמעות ור

 (. "תכנית חינוכית שתאפשר לצעירים בזמננו להתמודד בשיטתיות עם שאלת המשמעות בחייהם")
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התעלות עצמית התפתחות רוחנית כוללת שני מרכיבים של " מייזלס לפיהשל  58)המדידה(

( להשפעה 1.3לשים לב )ראה פרק ב, יש הגדרתה של מייזלס ב (.72, 7000)מייזלס,  ומשמעות"

 .(72 ,7000 ,)מייזלסת חיובית כלפי אחרים חברתי-השפעה פסיכו שלרוחניות ישבכיוון ההפוך, קרי 

בין שני ממזגת החוויה במשמעות החינוך, איטי תרגולים פעילים מובילים לשינוי וקסלר לטענת 

 ובשיא הביקורת המכוונת והרציונאלית". מבלי לאבד את יכולת"וזאת  העולמות, הארצי והרוחני

המעבר מחינוך אך  (.013, 7002)וקסלר,  מחידוש החיוניות אל חידוש ההוויהמתקדם  המיזוג

 מגישה  מורכבהחינוך כיום זאת משום שהמסורתי אל "פיתוח הוויה" מהווה מעבר בין ניגודים. 

ושים ...]ו[את היכולת למימוש הוויית החיים המלאה של "המדגישה ביצועים ומדכאת את השימוש בח

ומיזוגם מחדש של ... ]ב[מנהגי חיים חינוכייםלהוויה ...-יש לדון בחינוך" לכן לטענתו. "התלמידים

...בפעילויות הנפוצות  הם מתפקדים כתכנית לימודים חברתית מבוזרת .העצמי, הקהילה והקוסמוס

  .(072, 7002)וקסלר, בקרב שפע רב של מוסדות העידן החדש" 

התמזגותם של מקום העבודה, החינוך הבריאות חלה  ההוויהבאמצעות וקסלר מוסיף כי 

נקודת הקצה )שאינה ניכרת עדיין( של התמזגות זו היא כי החינוך יהפוך "המשמעות והדת. לטענתו 

יזכה לסיוע הן מן הרפואה המכנית ...והן מהחינוך הקוגניטיבי לביצועים".  ל"הילינג", שינוי זה

מוצהר כמעט כמובן מאליו שכישורים אלו נחוצים להצלחה  ,Caselבהגדרת (. 032, 7002)וקסלר, 

שמשמעותו היא כי אפשר ניתן להתרגש מהיגד זה משום  פיתוח אנושי אידאי.לגם  ןמקצועית וה

 אם מדובר בחינוך מקצועי או הומניסטי. הדיכוטומית ההשאלה שבעידן זה מגיעה לקצה 

בשיאם דורשים שכישורי ההרח"ב  –החינוך החדש האמיתי של ויעדו לפיכך זוהי מהותו 

בין הדרישות לביצועים בשוק העבודה או בבתי הספר לבין נקודת המפגש  היוזו .הוויותיות

הדרישות לפיתוח אנושיות האדם והווייתו. נראה שהתחזקות הדרישה לקידום ה"רוחניות 

מנבאת זליגתם אל הוויתיות -פסיכו( בין השאר באמצעות פרקטיקות 7000)ארמה, בארגונים" 

 מם.כשלעצוצמאים מנוכרים , הספר, שהם מוסדות שחוקים-בתי

מיסטית מאפשרת -הוויתית-אך יכולתם של בתי הספר להסתיר או לעקר את המשמעות הרוחנית

אל פרקטיקות , מועבר מהטקסים המיסטים, הדגש וקסלרבניגוד לטענותיו של כי לטעון, 
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 במהלכה חוויה מייזלס פיתחה שאלון ההיגדים שפיתחה לבחינת התפתחות רוחנית והתעלות עצמית. חוויתי 
 המציאות של טבעה בה חוויה ממנה; חוויתי שגדול מה בדבר כנמוגה נראתה הייחודית שלי הזהות תחושת

 העצמי הרגילה, היום תחושת מעל התעליתי בה חוויה אלוהי; חוויתי נראה הקיים כל בו מצב בפניי; חוויתי נגלה
 (.25, 2111, )מייזלסוהמקום  ממד הזמן מעל שהתעליתי נראה בה חוויה חוויתי יומית;
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תרבות הפנאי. כך שיעורי או מ מהחתירה לביצועיםאשר מגיעות ( 3.ד )ראה פרק ניטרליות

משמשות אחרות אילו ו "העשרה"כמשמשות המדיטציה של תכנית קרב בשיתוף משרד החינוך 

  .(2ד,  )ראה פרקהישגים חומריים או  חברתיים-כישורים רגשייםלשם להשגת 

רוחניות משמעו מהפיכה -פרקטיות לבין הדרישות החברתיות-איחוד בין הדרישות המקצועיות

בטא בלגיטימציה גוברת של פרקטיקות החינוך החדש, חברתית שהחינוך החדש במרכזה. זו תת

מוסד הבית הספר חותמת קדושה. ואז מסוימים לטובת בבתי ספר זניחת החזות הניטלית בסוף לו

ר למלא ויחזיעוד מקצועי ,  בעידן התעשייתיקיבל ולאחר מכן לימודי דת אשר יעודו המקורי היה 

אותות ראשונים לכך ניתן למצוא הן במחקר תפקיד בבנייתם הרוחנית של ילדים לבגרות. 

הן בתפיסות לפיהן עשיית עסקים תוך התייחסות לאוניברסלי נחשבת כביטוי ו (7000)מייזלס, 

יידחקו  נראה כי מכון גריסון מצביע על הכיוון העתידי אשר בובהתאם  .(7.7פרק ב,)לבגרות 

הלימודים הטקסטואליים והמדכאים של הספרות ההומניסטית לטובת השגת מטרות אלה 

 59.ובאחרתרגולי חוויה מתבוננת. אלו, כמו לימודי הספרות, יתמקדו באני  -באמצעים אחרים 

האינדיקציות לתהליך המיזוג בין הדרישות המקצועיות לאנושיות וחתימתו בקדושה מופיעות 

תרבותית -בחברה העסקית הרבקרי המקרה. לפרקטיקת הגישור הנחוצה כבר בפרקטיקות ח

שמטרתו אינה יישוב סכסוך גרידא, אלא  מוצמדת התווית "גישור טרנספורמטיבי" הגלובלית

השגת שינוי וצמיחה של המעורבים )גבים, אתר(. משרד החינוך, בפירוט יעדי כישורי חיים הציב 

יחס זה לגישור  "כישורים מקדמי בריאות".שימת התמודדות עם קונפליקטים כחלק מראת 

  חברתיות.-הרגשיותלפרקטיקות הוא חלק מתהליך ייחוס כוח כמעט מיסטי  כמקדם בריאות

 והביקורת על כך החוויה כמטרה , מרכזיות החוויה .4.4.ב

ולא הדרך להגיע אליהם. בשטח בהגדרתו של מכון קאסל מתוארים היעדים השונים של התכנית 

"כמעט לא קיימים אירועים של העידן החדש שבהם המשתתפים לא מוזמנים לעשות לעומת זאת 

בפרקטיקות העידן החדש  (.11, 7009)שמחאי,  דבר מה: להשתתף במדיטציה, להצטרף לתהליך..."

המטרה עצמה. לכן, לימוד שאינו לכל הפחות את האמצעי ולעיתים אף את מהווה מרכיב החוויה 

                                                      
59

 "Through a wide range of practices from pondering to poetry to meditative practice, 
contemplative learning and teaching places an emphasis on opening and integrating the 
capacities of the mind for inquiry into self and subject. Such capacities as self-reflection, 
…emotional regulation, mental clarity…empathy "(Garrison Institute, Web).   
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היותו תיאורטי, קוגניטיבי, דידקטי ביחשב כחלק מהחינוך החדש  סביר שלאבאמצעות חוויה 

 מרכזי הכרחי ודומיננטי תנאי מהווה החוויה חקרי המקרה בועקר. בהתאם, גם 

( טוען שאת מרכזיותה של החוויה והפופולריות שלה יש לייחס לכך שאינה דורשת 7009סטמבלר )

במרוץ הצריכה החדש שבמרכזו "החוויה  ביר את מרכזיות החוויהידע מוקדם. יש המבקשים להס

כוחה של (. כן ניתן לשער כי סיבה נוספת ל7007המלאה" המחליפה את מרוץ המותגים )סריג, 

החוויה נובע מכך שבאמצעותה )למשל במדיטציה( ניתן להגיע לתחושות רגשיות הנצרבות עמוק 

שבחלקם  ם ומרגשיםאישיילמצבי תודעה אחרים, יותר מאשר בלמידה מסורתית וכן להגעה 

 אינם צפויים או ניתנים לשליטה היות והם נוצרים בהתאם לעולמו הפנימי של החווה.

Watts (0929,) ההתפתחויות התרבותיות ואילו העניין לב היא , טען שהחוויההעד"שמבשרי מ 

 סוציולוגיה יישומית"-"פסיכווהעיסוק בעליונות החוויה  לטענת וקסלרזניחות.  הן סביבה

והדרישה לחידוש חיוניות נוכחי זה  בעידן החדש כמו ברנסנס. רנסנס -ת פריחה ומרכזית בתקופ

בחוויות ו "אשר יש לו עליונות מוחלטת על פני המילה"בתאווה לטרנספורמציה לדמיון מתבטא 

לטענת  (.077,20, 7002)וקסלר,  מודרני"-"החסין בפני עודף השיח הפוסטכלי:  הגוף רואה וקסלר

  .חינוכית פוטנציאל הרוחניות מצוי באדם והחוויה נדרשת כמעין תרגול והכשרה (12 ,7002) תדמור

החברה קהן. לדבריו ההוגה החינוכי על חשיבות החינוך החווייתי עמד כבר לפני מספר עשורים 

תחושה  בקרב צעיריםלכן נוצרת  המודרנית עשירה במידע אך ענייה בחוויות והתנסויות לימודיות

 ןות חווייתית ועיבודוימורכב מרצף של התנסהמעגל למידה תו יש לבנות לגיש. של חוסר ערך

של התרגיל למאפיינים כוללים של התנהגות הפרט או ואינדוקציה הכולל שחזור רפלקטיבי, 

במסגרת  60ברוח קהאן בארץ מיושמת התפיסה של "למידה חווייתית וסדנאות שטח". הקבוצה

" ספר-בתיפועל לפיתוח וליישום חדשנות בהוקם בשיתוף משרד החינוך ו"שייס, ו-מכון ברנקו

 ( )ברנקו וייס, אתר ]ג,ד[(.חשיבה יצירתית ועוד)ובמרכזן: אינטליגנציות מרובות, 

תכנית צמיחה נדרשת לפחות באופן פורמלי החוויה. כך למשל חקרי המקרה בעבודה זו, בכל 

(, 0חדשני )ראה, פרק ד,  ספר-ביתהמציעה תפיסה של  ,(7001)של עשור  הספר-ביתוקמילה ב

לפי  ;חיוביותעצמי ואחר ח תפיסות תפאשר י בכל שלוש מטרותיה את מרכיב החוויהדורשת 

לוגיים, שכן הרציונל, הדיבורים , בתהליכים שכלתנייםהתמקדות אין  2לפני גיל  ,אנתרופוסופיהה

                                                      
60

הספר במערב משולבות -והטיפול בשטח לילדים. כיום בבתי Outward Boundבחזונו של קהן נוסדו גישת  
 (.Schoel & Maizell, 2002) תוברוח הלמידה ההתנסותי Outdoor Training / Educationפעילויות 
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יש לייצר החל מגן לפיכך  התפתחותו.ללהפריע עשויים , ואף וההסברים אינם רלוונטיים לילד

  (.7002)ארנון ושלו,  סביבה פעילה הכוללת תנועה, משחק, עשייה ולא דיבורהילדים 

, (, היא שמדובר בצריכה נהנתנית7.7.1פרק ב, בהביקורת על מרכיב החוויה, לבד מאלה שציינו )

מגע עם מה לאנשים נדרשים  זו(. בתקופה 7002) . לטענת שטרנגרמשממון רגשיהנובעת  שטחית

דחף חברתי כזה אינו יכול . תנאי למימוש "חיים מלאים"כקצה של הקיום -וקו כינה חוויותשפ

"מעוותת לכדי קתרזיס ה , מזהיר משימוש בהתנסותוקסלר. הספר-בתילזלוג ללהימנע מלנסות 

: תדמור מתוה קו מתוןמולם,  .(33, 7002)וקסלר,  קולקטיבי רגעי וזול; ]ה[מנסה לברוח מהמציאות"

השפעה חינוכית בעלת  [ועם זאת...]"'חוויות שיא הן אירועים בעלי השפעה מעצבת בחייו של אדם 

גם במישור נעדר פסגות, במהלכה של התרחשות חינוכית מתמדת ...משמעות יכולה להתממש 

 .(12, 7002)תדמור,  "תחולל בי מכוחה של הוויה חינוכית...מודעּות למה שהתחולל ומ

אך אסור שהניסיון . כהכרחיחוויה מופיע אמצעי הלסיכום, בהגדרה של החינוך החדש 

צריכה חווייתית של התמכרות ידרדר לבלימודים קוגניטיביים מנוכרים להתרחקות מהדלות ש

 )ראמ"ה, אתר( 7009-שטחית. איזון מורכב נדרש בעיקר במקרי גבול. קביעתו של משרד החינוך ב

דים הראשיים להערכת התכנית 'מפתח הל"ב' הוא עצם קיומן של התנסויות שאחד המד

  . מהתייחסות שטחית לחששדוגמה מטרידה אך גם שחל במשרד שינוי את ה מבטאת חווייתיות, 

 בהערכה מחסורו יםיחברת רגשים כישורים פיתוחל כאחראי הספר בית  .5.ב

 ורוחניים הספר בפיתוח כישורים רגשיים, חברתיים-הכרה בתפקיד בית .5.1.ב

מובנת לא הייתה חברתיים -הוא המקום לפיתוח כישורים רגשיים הספר-ביתהתפיסה לפיה 

)ראה דיון בעמוד  ממספר סיבות: אמונה כי כישורים אלו אינם ניתנים לפיתוח שיטתימאליה 

את אישיותו של האדם, או שמוסד המשפחה הוא האחראי  המפתחים, שהחיים עצמם הם הבא(

לדאוג הוא האחראי  הספר-ביתתפיסה ל נם תימוכיןמול אלו יש יכולות אלה. הבלעדי לפיתוח

הספר הוא המקור -: העובדה כי עבור לא מעט ילדים ביתכישורים רגשיים וחברתיים לפיתוח

"הולכת ומתפתחת צורה חדשה  וחשש מתמשך כיהיחיד להקניית התנהגויות חברתיות נאותות; 

 .(70, 0997)לוטן ופרידמן,  ולהתמודדות עם שינויים" של בורות, הקשורה למצבים חברתיים



 

56 

 

"הכרה כי בית הספר אחראי לא רק לקידום האינטלקט והידע העיוני למשרד החינוך אלו הובילו את 

רוב הכישורים המשמעותיים ... והמקצועי של התלמידים, אלא גם לפיתוחם הרגשי, החברתי והערכי

אינם מולדים, אלא נרכשים, וניתן ללמדם, להתאמן ולהגיע לקידום הרווחה הנפשית של התלמידים 

למרות ההכרה בצורך בפיתוח אולם,  .(7002, כישורי חייםמשרד החינוך, ) לרמת שליטה בהם"

בדומה תכנית כישורי חיים עדיין, כפי שנראה בחקר המקרה,  61שיטתי של כישורים אלה פועלת

 .באמצעי הלימוד המסורתיים )לוח, מורה, כיתה( יהיעד את להשיג בניסיון ,עשורים שני לפני למצב

עם זאת, עצם קיומה של הכרה זו אפשר שתהווה תשתית לכך שבעתיד תתרחב ותחול גם ביחס 

 ,Schoonmaker)לאחריות בית הספר לפיתוח כישורים רוחניים אשר צוברת תאוצה במערב 

 (.7.2ובישראל )ראה "התנועה להעצמת הרוח בחינוך", )פרק ב,  (2009

 פרקטיקות "החינוך החדש" בישראלתכניות ושל הערכה במחסור  .5.2.ב

 .מתבטא בנושא ההערכה לישומם העד"ש מערכי למעבר בנסיוןבמחקר זה  ןיהמצוי הקושי

חברי ועדת המשנה להערכה  לימודיים. ככלל, החינוך הממלכתי כיום מסתפק במדידה של הישגים

על השפעותיו  שימוש היתר במבחנים במערכת החינוך, ביקרו את (7002ועדת דברת )ומדידה בדוח 

מחסור שימוש היתר קיים לצד  .לפתח מדדי התחשבות בזולת ועשייה חברתיתודרשו  השליליות

א; 7002קשתי, ; 7002המכון ליזמות בחינוך, )חיצוניות  תכניות התערבותובקרה של  בהערכה

מהיעדר כלים מקובלים  נובעאינו זה ור מחס. (7001עשור, ; 9, 7003בנבנישתי, אסטור ומארצ'י, 

במיזם העדר ההערכה  .)ראמ"ה(ולא נפתר גם עם הקמת רשות ההערכה בחינוך  62למדידה

 (.II ,7007מבקר המדינה מבקר )הביקורת חריפה על ידי זכה למשרד החינוך, וָקֵרב המשותף של 

-ביתאקלים וחברתיות ושל תחושות רגשיות תקופתיים  בישראל נערכים מספר מבדקי ניטור

לאומית. למרות שמדובר במבחני ניטור -מסגרת ביןב חלק ממבדקים אלה נערכים 63.יספר

                                                      
61

"בעתיד הלא רחוק ייקראו מערכות החינוך בהשערה אופטימית כי את ספרם סיכמו לוטן ופרידמן  1552בשנת  
למלא תפקיד מפתח במילוי צרכים אלה, כאיזון למגמה האקדמית של הקניית כלים מופשטים ושל גידול דור של 

ספר יונהג יישום שיטתי של תוכניות לפיתוח כישורים חברתיים -בית"פותרי מבחנים" ...המצב האידיאלי שבכל 
 (.26, 1552)לוטן ופרידמן,  ומיומנויות התמודדות, בגדר תקן טבעי של תכנית הלימודים והתהליך החינוכי"

62
-Mayer–חברתיים, הוא זה של סאלוביי ומאייר -אחד הכלים למדידת אינטליגנציה וביצועים רגשיים 

Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test (MSCEIT) (Salovey & Grewal, 2005 מדדים .)
  EQ-i(; מבחן Consortium, Web) TEIQue – Trait Emotional Intelligence Questionnaireנוספים הם 

 .(Goleman, 2002)מדידת אינטליגנציה רגשית כמיומנות ; (Bar-On, 1997)און -של בר
63
 . (PISA) ספריים( ופיז"ה-מבחני אח"מ )אקלים חינוכי מיטבי(, מיצ"ב )מדדי יעילות וצמיחה בית 
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.(Landy, 2005)מגוונת בסיסיים, אלו זוכים לביקורות 
תוצאות ניטור יכולות רק להצביע על  64

 ת בטיפול בבעיה אשר המדינה או החברהואת יעילות התכני ותבוחנ ןהיקף הבעיה, אך אינ

חדש" המבקשות להתקבל כלגיטימיות כגון כדי לפגוע בגישות "החינוך הבכך יש  .ןהשקיעה בישומ

 ובריאות רשויות חינוך יש במערב, לעומת ישראל,  (.07, 7000, גולדשמיט)החינוך האנתרופוסופי 

 65כולל שימוש ביוגה ומדיטציה. חברתית-ההכשרה הרגשיתת ותכניאת יעילות הבוחנות ילדים 

יכולות רגשיות  -מה בכלל מבקשים להעריך כגון מענה לשאלות מקדימות  ההערכה תובע אתגר

. בנוסף נדרשת התמודדות עם (7002)קשת,  יום? רווחה נפשית? אושר?-חברתיות או יישומן ביום

 הוליזם, אינדיבידואליות, סינרגטיותהעד"ש המתאגרים את ההערכה המסורתית כגון עקרונות 

  .(7000קשתי,  ;7.7.1, 2.7)פרק ב, בעד"ש  ת לביקורתיותועם עצם ההתנגדו

נערך מעבר הדרגתי להערכה אלטרנטיבית חסרונות ההערכה המסורתית בניסיון להתגבר על 

(Sternberg, 1997 של מיצוי הפוטנציאל האישי כולל ביחס לביצועים מחוץ לבית הספר ) עמר(

ועלויות  ההערכההערכה האלטרנטיבית זוכה לביקורת בנוגע לאוביקטיביות (. 7002ושחר, 

צומח לאחרונה עניין מחקרי  לצד זאת .(09, 7002)בירנבוים,  והתשתיות הנדרשות לכך הוראהה

בין השאר באמצעות בחינת שינויים בגלי המוח  כלי הערכה לבחינת התפתחות רוחניתבפיתוח 

  (.013 ,072, 7002וקסלר, ; 2, 7002מייזלס, ; 7000)ארנון, 

מדדי החינוך החדש מבטאים מגמה של החלפת ההערכה החיצונית הנערכת על ידי המורה או 

)ראה חקרי המקרה מיכא"ל ותכנית  מבחנים אובייקטיביים, לטובת שימוש בהערכת עמיתים

 ן שלאפשר שבהשפעתאלו  .(0999)אבירם,  , הערכה עצמית ודיווח עצמי"הקהילה" של עשור(

אלה יזלגו שיטות כי נראה . (Goleman 0992בשוק העבודה ) ותהנפוצשיטות הערכה דומות 

מעבר לדרישת  הספר-בתילמוסדות החינוך )המבוססים( במספר אופנים: הרחבת מבחני הכניסה ל

-בתידים; חברתיים למועמ-ציונים ולציון גבוה ב"התנהגות", כך שיכללו גם מבחני הערכה רגשיים

-ביתאקלים האת הלשמר "יציבו דרישות אלה למועמדים וללומדים בקרבם כדי להתאים ו הספר

י"; כן ניתן לשער כי פרקטיקות מדיטטיביות המסייעות בניהול לחצים יזלגו ממקומות ספר

 לגיטימציה.הספר, לאחר שיניבו תפוקות ויצברו -בתיהעבודה ל

                                                      
64
 מודדים קונפורמיות; אינטליגנציה רגשית ; מבחניושליטה ברגשותהטיה תרבותית ביחס לבחינת הישגיות  

65
 Proeger & Myrick, 1980; The National Institutes of Health, Web  ; Platania-Solazzo et al., 

1992; Manjunath & Telles, 1999; Hernandez, Field & Thimas, 2001; Wall, 2005, 230; NeSpor, 
Institute on Prevention Web; Chang & Hiebert, 1989 ;Clements, Krenner & Molk, 1988. 
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 תיאורטית הסקירסיכום   .6.ב

חברתית ולאחרונה גם -ההכשרה הרגשיתעל ההשפעות שהובילו לחדירת הסקירה לעיל מלמדת 

. זאת בשל משבר החינוך הישן המתבטא בהישגים לימודיים נמוכים, ניכור הספר-בתיהרוחנית ל

  העידן החדש.התחזקות תרבות חברתי שמתחולל עם -ואלימות ובשל שינוי ערכי תרבותי

מתרחשת בהיקף ובעצמה הודות לכך  הספר-בתיב רבות העד"שת ישוםבהמשך נראה כיצד 

הפופולריים, הפך בעשורים האחרונים לשילוב בין תחליף לדת ופרקטיקותיו , על ערכיו שהעד"ש

. הערכים והפרקטיקות הנכנסים המשתנההמסורתית, תרבות פנאי וכמענה לצורכי שוק העבודה 

, (מוטיבציה, חוללות עצמיתוי האינטליגנציות, מתבצעים בזכות גילויים חדשים )ריב הספר-בתיל

נפש מהמזרח הרחוק )יוגה(. נמצא -וייבוא והתאמה של פרקטיקות גוףעניין גובר מצד האקדמיה 

יש מטרה מוצהרת ברוח העד"ש כי למגוון החדש של תכניות חינוכיות, ממלכתיות וחיצוניות, 

. בניסיון לאתר הוויתיות-רוחניותאף  חברתיות ובמקרים רבים-פיתוח יכולות רגשיות -משותפת 

בסיס ל"חינוך האת ההגדרה המתאימה לתיאור כזה אשר פיתוח  מרכז קאסלנבחר מכנה משותף 

חדש", אך הגדרה זו אינה שלמה ולשם תיאור החינוך החדש יש להוסיף פיתוח של שישה כישורים 

 . להוויהשל התחברות סופי יעד בחוויה והכרח לשימוש , תוך מהשטח מרכזיים

בפרק שלפנינו תסקר המתודולוגיה, ובכללה אופן איסוף הנתונים וניתוחם והצגת יחידות הדגימה, 

הספר(. כן יפורטו בפרק זה התמות -קרי הקטגוריות שלפיהן נבחרו חקרי המקרה )התוכניות בבתי

 לפיהן ינותחו חקרי המקרה בהמשך. בהתאם לאלו יוצגו בסיום הפרק השערות המחקר. בפרק

( הסוקר את ששת חקרי המקרה יבחנו השערות המחקר. בפרק הדיון, החותם פרק ד'לאחר מכן )

 מחקר זה ינותחו התמות המרכזיות בהתאם לממצאים שעלו מתוך חקרי המקרה.
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 מתודולוגיה ה .ג

-חברתית-על ניתוח של תכניות להכשרה רגשית שיטת המחקר בעבודה היא איכותית ומבוססת

בהתאם למחקר העוסק במקרים שהם חלק מ"תופעה . החינוך בישראל מסגרתב הוויתית

 (.7003דיין, , Descriptive multiple-case study) עכשווית", נבחר מערך המחקר של חקרי מקרה

 המרכזיות והתמות המחקר משתני הנתונים, ניתוח נתונים, איסוף אופן  .1.ג

 לשם ביצוע המחקר עבור כל תכנית נאספו לאורך השנים האחרונות חומרי תוכן שונים שפורסמו: 

אלו כוללים ספרי לימוד חומרים פורמליים אשר פורסמו על ידי מפעילי התכנית עצמה.  .0

 .אספו מאתרי הבית של התכניות, והם כוללים חומרי הסברה על התכניתשחומרים ו

 .נים ואנשי אקדמיה אשר סייעו בפיתוח התכניתספרות מקצועית של תיאורטיק .7

 .תקשורת הכתובה והדיגיטלית ביחס לתכנית או למפתחיהפרסומים ב .3

 מחקרי הערכה אודות התכניות השונות שנועדו לסייע בתיקוף הנתונים שנאספו. .1

 : ניתוח נתונים ומשתני המחקר

שמשמעה תהליך של חיפוש מחקר זה משתמש בשיטה של ניתוח תוכן ביקורתי ועיצוב קטגוריות, 

מרכיבים בולטים, חשובים, החוזרים על עצמם והניתנים לאפיון מהנתונים שנאספו )צבר בן 

שיש לנקוט המיוחדת (. הודגשו במיוחד מרכיבים הנמצאים במחלוקת, בשל הזהירות 0992יהושע, 

ירוש: . הניתוח של חקרי המקרה נערך בשתי רמות של פספר-בתיביחס לתכנים המיושמים ב

הראשונה, ניתוח התכנים הגלויים וחלוקתם לקטגוריות. השנייה, הצבעה על השתמעויות בתכנים 

סמויים וגלויים. מטרת ניתוח זה היא לתת מענה לשאלת המחקר במונחים של בניית הגדרות 

מושגיות, הכללתם לקטגוריות ודפוסים כבסיס לתיאוריה חדשה על "החינוך החדש". הניתוח 

ה אינדוקטיבית ודדוקטיבית, "מן הפנים אל החוץ" והן "מן החוץ אל הפנים". לאחר נעשה בשיט

, המתייחסות תמות מרכזיותסקירה מעמיקה ומגוונת של חומרים שונים ביחס לכל תכנית, חולצו 

 : הדיוןבפרק שידונו  למרכיבים הבאים

תואמים: חשיבה  כישורים לפיתוחמטרות וערכים מרכזיים אשר מתבטאים בחתירה  .0

 חיובית, אופטימיות, מוטיבציה, אושר, יצירתיות, הוליזם ואינטואיציה.

 .חוויהההכרח לקידום המטרות באמצעות  .7

 .קדושהבעתיד למרחב הכולל פיתוח רוחניות, חיבור למשמעות ופיתוח ההוויה: יעד  .3
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שלוש אלו )פיתוח כישורים, השימוש בחוויה ויעד הוויה( נבחרו כתמות לניתוח. זאת, משום 

תמות מרחיבות את הגדרת השהן מהוות יחדיו מרכיבים מרכזיים בתכניות הרלוונטית. שלוש 

 מוצעת.החברתית ומרכיבות יחדיו את הגדרת החינוך החדש -מכון קאסל להכשרה רגשית

 .המערכת או חיצוניהינו , חוויה, ובחינה אם המעביר הוטכנולוגי היעור, פרקטיק: שההעברה .1

 מידת ההתאמה בין המטרות והערכים המוצהרים של התכנית לבין דרך ההעברה בשטח. .2

 

 בכל אחת מחקרי המקרהניתוח התמות 

אותרו מתוך החומרים השונים והוצגו בסעיפים שונים, כגון: מהות ניתוח התמות השונות 

התכנית והיקפה, סקירת הערכת האפקטיביות שלה, דרך העברה )מורים, פרקטיקות( ותכניות 

כל סקירת חקר מקרה מופיע דיון אינטגרטיבי הדן בתמות השונות בסופה של דומות בתחום. 

 אמה בין המטרות הפורמליות ליישומן בשטח. שהוצגו. בדיון, בין השאר, נדונה מידת ההת

נוסף על ניתוח כל תכנית בנפרד הוצג ניתוח כולל של התכניות. הניתוח מתבסס על הקטגוריות 

שהוצגו, ודרכו נבנתה הגדרה מורחבת )"חינוך חדש"( המורכבת מחמישה עשר קריטריונים. כל 

סס על הדירוג שלה בכל אחד תכנית מששת חקרי המקרה זכתה לציון כולל, שניתן לה בהתב

(, וכאשר אינו פעיל היא 0מהקריטריונים. כאשר הקריטריון פעיל, התכנית זוכה לציון נקודה )

)אך זה סומן  0(. תכניות אשר רק הצהירו ולא הפעילו זכו גם הם לציון 0זוכה לאפס נקודות )

מקיף יותר של כי לציין שהוצהר ולא הופעל(. כך, ציון גבוה משקף יישום  Xבאמצעות 

(. טבלת ניתוח זו נועדה לסייע באפשרות שחזור מהימנה 0הקריטריונים שצוינו )ראה נספח 

 והמשך ניתוח של תוכניות חדשות באמצעות הצבת פעילויות חדשות שיוצעו באחת הקטגוריות.

 

 רחבות בקטגוריות והצבתן המקרה חקרי תכניות שש - הדגימה יחידות .2.ג

במערכת החינוך בישראל נבחרו למחקר זה שש תכניות הפועלות  ה"בל תכניות ההרחלמתוך כ

המגמות המרכזיות  בחירה זו נועדה לשם שיקוף. , רובן בשיתוף משרד החינוךבהיקף נרחב ביותר

ממוקמות על נקודות שונות ברצף תכניות ההרח"ב התכניות שנבחרו  .ובעלות הסיכויים להתרחב

שלושה ן התכניות מוצע לחלק לשש קטגוריות ולאגדם לבמערכת החינוך. את הרצף הנוצר ממגוו

מתייחסים לדרך ההכשרה המופעלת בתכנית: . מוקדים אלה (7תרשים ראה מוקדים מרכזיים )

לימוד מסורתי פרונטלי(, קרי, הרצף נמצאות תכניות המבוססות על הכשרה ישירה ) בתחילת

תכניות  - בקצה הרצף, והרצף ממוקמות תכניות המבססות על תרגולי פרקטיקות באמצע

התכניות שנבחרו ששת התנסות חווייתית. כל אחת מבאמצעות המבוססות על הכשרה עקיפה 
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מתוך רצון להימנע מזיהוי מלא בין התכנית לקטגוריה וכדי  .על הרצף מייצגת קטגוריה נפרדת

יה. ליצור הכללה רחבה יותר, הובאו לצד חקר המקרה עוד מספר תוכניות המתאימות לקטגור

 .כל חלק מקרה, במסגרת סעיף הדיון, יתואר היחס בין המקרה שנבחר לקטגוריה הרחבהף בסו

מיוצגת באמצעות חקר המקרה של "כישורי  (,7.)פרק דהכשרה רגשית ישירה צרה הקטגוריה 

דומה של התכנית מוצהרת הה תחברתיים. מטר-לניסיון ללמד כישורים רגשייםחיים" ומתייחסת 

ממכון קאסל, דרך הגישור ועד מדיטטיביות, ולכן  -למטרתן של כל סוגי הפרקטיקות האחרות 

"הכשרה ישירה צרה" מדובר בדרך הלימוד -בהתאם לדרך העברתה. בתעשה הגדרתה של תכנית 

כיתה, "שעת חינוך -לוח-תלמיד-פרונטלית, המתמקדת במורה-, דידקטיתהספר-בתיהשכיחה ב

זו נותרה ברובה דרך ההוראה המסורתית  ,אוריינות(. למרות נסיונותעכשוויםשבועית" )במקום 

של העידן התעשייתי, ללא התבססות משמעותית על התנסות וחוויה. הגדרה זו מתארת חלק גדול 

 למרות הכוונה והשימוש בטרמינולוגיהמתכניות משרד החינוך: "כישורי חיים", ותכנית ָקֵרב. 

 .הוויתיותבניסיון הממסדי לקדם יכולות רגשיות, חברתיות ונו קושי רב , כי ישמדגימהזו תכנית 

מיוצגת באמצעות חקר המקרה של "צמיחה אישית  הכשרה ישירה בגישה הרחבההקטגוריה 

עדיין מהווה גישה ישירה, אך עושה זאת במספר היבטים בקהילה אכפתית" )פרופ' עשור(. זו 

התפיסה מדגישה הכשרה משמעותית של המורים; המבדלים אותה מהגישה הישירה הצרה. 

אוריינות )במקום "שעה במערכת"(; צמצום היקף מקצועות הלימוד וציוני ההערכה של המורים, 

חברתית והערכת עמיתים; שילוב מובנה של תרגולים חווייתיים, מעגלי -לטובת הכשרה רגשית

יעדי הגישה הרחבה . (1ר' פרק ד, טכנולוגית העצמי )נגיעות מתחום שיח, "טכניקות" )גישור( ו

 תרגשיהתנהלות לצד  אשר (72, 7000)ייזלס משל  "בגרות פסיכולוגית ורגשית" למושגחופפים 

 .תפיסת עצמי חיובית", אחריות על התוצאות, תרומה לאחר" חברתית מדגישה מוטיבציה,

מתייחסת לרצף החל מ"פרקטיקות מועילות" ועד ל"טכנולוגיות של  קטגורית ה"טכניקות"

 – יפרקטיות מועילות משמען פעילויות בעלות מטרות תועלתניות כגון רכישת כישור .העצמי"

גישור, תקשורת, יישוב סכסוכים או עבודת צוות. אלה מועברות במסגרת מערכת השעות 

)לרוב סטודנטים(. המושג מסחריים ם או גורמים ידי המורי-פעמית, על-הלימודית או כפעילות חד

שימוש בטכניקות מוטיבציוניות, שכנוע  מתייחס לאלו העושות" )פוקו( "טכנולוגיות של העצמי

עצמי עמוק, חשיבה חיובית, השפעה קבוצתית חזקה ואף מניפולציות רגשיות. אלו מסתמכות על 

 המחויבות הנדרשת להשגת תוצאות  הכריזמה ועל ההשפעה הרגשית של המנחים. בשל כך ובשל
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 .גבוהיםשיעורי נשירה וילוו בההשתתפות בתכניות אלה וולונטרית לרוב תהא גבוהות, 

 מתארת בהכללה את מקבץ הפרקטיקות הכשרה עקיפה במרכיבים "מדיטטיביים"הקטגוריה 

שבמרכזו מודעות , כשמטרתן לקדם את החינוך החדש הספר-בתיהפועלות בהמדיטטיביות 

המדטיציה  . כפי שמציג זאת ריקאר, עמיתו של הדלאי לאמה,התנהלות רגשית וחברתיתו

שפירושה "היכרות" נועדה לאפשר זיהוי של הרגשות עוד לפני הופעתן והיכרות עם האופן שבו 

 מטרות שכיחות נוספות הן (.720, 722, 7002גולמן, בתוך ) אפשר להתמודד עם המחשבות שעולות

בשחרור רוחני. , אמפתיה, מצבים רגשיים ותודעתיים, רגיעה והרפיית מתחו תחושות ריכוז,

צ'י,  -תרגולים כגון שיאצו, יוגה, טאי אל מישיבה שקטה ודמיון מודרךהאמצעים להשגת אלו נעים 

 התרגול המדטטיביות מדגישות את , וקוגנטיבית בניגוד להכשרה ישירה .ועוד מדיטציה, צ'י קונג

 .(020, 7002)גולמן,  לטבע שני, למזג חדש""שיתפתח לבסוף ( 7002תדמור  7009)חרמש, מתמשך ה

( ובתחילת תחום 7, הנמצאת בקצה רצף הרחב"ה )ראה תרשים קטגוריות הטרנספורמטיביים

ׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁבאמצעות הגוף והחושים; טרנספורמציה אישית פיתוח ההוויה, משמעה 

באמצעות הטענת  רנספורמציה קבוצתיתאו ט דמיון להתגלמות גופנית(האינטראקציה בין 

פירוט ביחס ל (.7002של האני ו"האחר" )וקסלר,  יםהתמוססות זמניו התלהבות באיחוד, שיתוף

"התחדשות מרכיבים המדיטטיביים והטרנספורמטיביים המכוונים לחידוש הוויה, הגדרות ולל

ובסדנאות פסטיבלים ב ביטוייםלסקירת  ;2.0ראה פרק ד, רוחניות וטרנספורמטיביות העצמי", 

 .7.7.3ראה פרק ב, 

 

 השערות מחקר  .3.ג

 מוטיבציה,  66"טכנולוגייםהמכונים "ת החינוך החדש מבוססות על פיתוחים ותכני כי יימצא( 

 .הרחוק יובאו מהמזרחש וכן על פרקטיקותהעד"ש חשיבה חיובית, יצירתיות( ברוח 

  ממלכתיות וחיצוניות(, בין אם יימצא דמיון במטרות הפורמליות של תכניות העשרה שונות(

 .מדיטטיביות ן אם כפרקטיקותיהן מועברות במתכונת של העברת שיעורים מסורתית וב

 חברתית ועד פיתוח הוויה -יימצא כי כלל התכניות אשר נועדו לקידום הרצף מהכשרה רגשית

זו  ניתנות להכללה במסגרת תיאורטית אחת שניתן לכנותה "חינוך חדש" במערכת החינוך.

תכלול את השעורים המילוליים, הפרקטיקות והתרגולים הגופניים המבוססים על ערכי 

                                                      
66

כדי לתאר פיתוח פרקטיקות מועילות ויישומן, כגון דמיון מודרך. שימוש יעשה שימוש במושג טכנולוגיות  
הגופים הנסקרים בחקרי המקרה )פרויקט מיכא"ל, פורום כמה מן ידי -עלבמושג זה תואם להגדרת המושג 
 .הדיון על מיכא"ל 4.ד'ראה פרק )"טכנולוגיה של העצמי"(.  ידיפוקו-על לנדמרק, הסיינטולוגיה ואחרים( וכן
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חקרי  שישהסקירה של העידן החדש ובאים לביטוי בתכניות ההעשרה שחדרו בעשור האחרון.

 מקרה 

 ששת חקרי המקרה נבחרו מתוך קבוצת התכניות המקיפות ביותר מבחינת מספר המשתתפים. 

מהווה דוגמה  צרה עד לזו הטרנספורמטיבית-ל הרצף מהגישה הישירהעכל אחד מחקרי מקרה 

כדי להביא לאפיון מעמיק של  .)כאמור בפרק המתודולוגיה( השונות מאפיינת לקטגוריות

 הקטגוריה צויינו לצד כל חקר מקרה שנחקר לעומק תכניות נוספות החוסות תחת אותה קטגוריה. 

 בייסוד "צמיחה אישית בקהילה אכפתית": התכנית רחבה-ישירהחברתית -הרגשיתהכשרה  .0

 עשור. פרופ' 

 שירות הפסיכולוגי.המשרד החינוך ומטעם "כישורי חיים", : התכנית ישירה צרהההכשרה  .7

 ."קבוצת גבים" )מסחרי(בהפעלת "גישור",  :פרקטיקות יעילות - טכניקות .3

 .)מסחרי( "מיכא"ל"פרויקט  :טכנולוגיה של העצמי - טכניקות .1

 ומשרד החינוך.  )מלכ"ר( "ָקֵרב"תכנית  :דמיון מודרך עד מדיטציה :פרקטיקות מדיטטיביות .2

 )מסחרי(. "הומניקשייןק "לנדמרהפורום של  :מרכיבים טרנספורמטיביים .2

 .צרה ישירההרחבה ורק אחריה הישירה סקר הגישה י, ראשית תנוחותבגישה הישירה מטעמי 

 "אכפתית בקהילה אישית צמיחה" תכנית - רחבה גישהב ישירה הכשרה .4.ג

 רקע, מקורות היקף פעילות ואפקטיביות  .4.1.ג

כעשר בפתח תקווה  פעלה( 7002ידום צמיחה אישית בקהילה אכפתית" )עשור ואחרים, תכנית "ק

: מאוניברסיטת בן גוריון עשורפרופ' אבי מקורותיה הפורמליים של התכנית כפי שהציגם  שנים.

המופעל בארצות הברית,  "The Caring Communityמודל "שפיתח וכן  "תפיסת הצמיחה"

 של האוניברסלית הנטייה את המדגישה (Ryan & Deci, 2000)תיאוריית ההכוונה העצמית 

להטמעת האינטליגנציה הרגשית מודל "בינת הלב",  ,ולהתפתחות פסיכולוגית לצמיחה הפרט

על פי  שיפור תהליכי למידה במשרד החינוך.שפותחו על ידי אגף נוספים רעיונות ו במערכת החינוך

הישגים אשר הצביעו על  בפתח תקווה, ספר-בתיבגוריון, -אוניברסיטת בןבממצאי מחקר שנערך 

חושת המסוגלות בתהספר, -בית משמעותיים בקידום המוגנות הפיזית והרגשית של אוכלוסיית

רויקטים וניסויים שנערכו הדגם במסגרת פובשיפור המוטיבציה יושם של המורים והתלמידים 

דגם מציגה תכנית זו  (.7002; 7000; עשור ואחרים, 7001; 0992)עשור,  בארץ ספר-בתיבמספר 
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"לקדם את יכולת בוגריו לחיות חיים מספקים  נועדש"בית ספר חדשני" של רפורמה בית ספרית ל

  .(70 7002, עשור ואחרים, 022, 7001)עשור,  ומשמעותיים, ולהתחשב באחר"

 ארץמהעדכניים ם ההצדקה שמציג עשור לפיתוח התכנית וליישומה מבוססת על ממצאי

תלמידים רבים חשים חוסר שייכות וביטחון בעיקר עקב אלימות ותופעות  המראים כי מערב,הומ

נסה התכנית לשם כך מ (.7000; עשור ואחרים, 27, 0992)עשור,  של חוסר התחשבות ונכונות לעזור

"חוויות של תכנית היא שהההנחה בבסיס  "היווצרות קהילה אכפתיתשיביאו ל" ליישם תהליכים,

משמשים בסיס להרגשה של חיים מספקים בהווה ושל אופטימיות ביחס ...סיפוק ישיר של צרכים 

לעתיד. הם מאפשרים התמודדות יעילה עם תסכולים ועם קשיים בהווה, ותורמים להתפתחותם של 

 .(022, 7001)עשור,   י, ולאמפתיה ולהתחשבות באחר"כישורים ונטיות לקשב פנימ

אוטונומיה( בת וביכול, שייכותשל התלמידים )צורך בהצרכים מקודמים שלושת  הספר-בבית

לאמפטיה והתחשבות ונטייה ויכולת  קשב פנימי )ומודעות עצמית( :נלוות יכולותשתי ומקודמות 

מפרט לאלו . ביחס לרבות התפתחות חוויותית של תפיסות חיוביות של עצמי ושל הזולת - באחר

 :הספר-בתיסיפוק הצורך בשל החשיבות את עשור 

סיפוקו של צורך "אנושי בסיסי" פוגע בהתפתחות, ברווחה נפשית ובלמידה. -אי. קשר ושייכות: 2

למנוע דחייה, בדידות וחשיפה לפגיעות החסך: את הספר הוא, קודם כל, למנוע -לכן תפקיד בית

ו פיזיות ורגשיות. זו תוביל לצמיחה המאופיינת בשאיפה לאינטימיות ולקשר מאתגר ואותנטי. ז

 (.0922לזרוביץ, -בתהליכים קבוצתיים בכיתה )פוקס והרץמקודמת בין השאר 

 Ryanמולד. לפי יישום תפיסה של מיומנות הניתנת לפיתוח ולא כישרון . סיפוק תחושת יכולת: 1

& Deci (7000 תחושת יכולת היא תנאי הכרחי: להתפתחות ורווחה נפשית, למוטיבציה פנימית )

מרכיב היכולת נוגע גם לדרישה  67(.1.7.7ולביצוע משימות מורכבות ברמה גבוהה )ראה פרק ב, 

 .ספרה-תיאינה מושגת במסגרת בתחושת היכולת כיום לחיזוק "ההערכה העצמית". לדעת עשור, 

ה השאיפה לפעול בהתאם למזג ולנטיות אישיות ולממש פוטנציאל מולד; השאיפ :. אוטונומיה8

לגבש בתהליך התאמה אישית, מערכת מטרות ואידיאלים התומכת בצרכים בקשר וביכולת, 

חשיבות סיפוק הצורך  ות בחירה.והתואמת את הנטיות ואת המזג; השאיפה להיות בעל אפשר

                                                      
67

כך, ילד המאמין שמיומנות בתחום מסוים היא בעיקר פונקציה של כשרון מולד שלא ניתן כמעט לפתחו, צפוי  
הצלחה לימודית. שכן, עבורו, מדובר בעדות להיעדר כשרון מולד שלא ניתן -לגלות התמודדות לקויה עם אי

 פיתוח היא אמונה מסוכנת.-ברלפתחו. נובע מכך כי האמונה שהגורם המרכזי להצלחה הוא כשרון מולד שאינו 
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 התואמותמחייבות  מטרות מערכת מגבשים שאינם מתבגרים לפיהם ממחקרים עולה באוטונומיה,

 (.7001ותחושת ניכור( )עשור, דלה סובלים מקשיים )דיכאון, מוטיבציה את נטייתם ומזגם 

: רצון ויכולת לזהות צרכים, . כישורים, ערכים ונטיות המאפשרים קשב פנימי ומודעות עצמית6

צמתם ואת השפעותיהם האפשריות על תפקודו ועל ואת ע שאיפות ורגשות אישיים, ולהעריך

רווחתו הנפשית של היחיד; בתחום זה נכללת גם היכולת לזהות תהליכי הגנה וסילוף, המקשים 

. לשם כך לות, חולשות, רגישויות, ואמונותעל זיהוי הצרכים "האותנטיים"; הכושר לזהות יכו

ול וכו'(, הכלה, יכולת לדחות סיפוק, יכולת נדרש קשב פנימי, כושר לווסת רגשות )חרדה, תסכ

 קּות מרגשות ולהגנתיות יתר.תלהתמודד עם נטיות אקטיביות להונאה עצמית, להתנ

דאגה זו  . יכולת לאמפטיה, התחשבות באחר וחוויות המפתחות תפיסות זולת חיוביות בעיקרן:4

תחושת סיפוק, קשר ויכולת וכן לסייע לאדם לאחר הוכחה לטענת עשור כמעניקה רווחה נפשית, 

לצמצם את בידודו ואת ניכורו, לא רק מאחרים, אלא גם מעצמו. כאשר מתרחשת התקרבות לכל 

עשור  (.ושל קיום עמוק ומלא )ולעתים כואב יותר, יּותח  טווח הרגשות מתעוררת תחושה של 

 נוגדים לערך ההתחשבות""ערכי כוח ויוקרה המאנשים המייחסים חשיבות דווקא ל כימסכם 

עשור מודה "ומזהיר" כי אפשר  .(022, 7001)עשור, יותר. מועטה מדווחים על רווחה נפשית 

 לפגוע  בהישגים הלימודיים.שפיתוח האמפטיה, יחד עם צמצום המקצועות המסורתיים, עשויים 

בטוחות קבוצות בנייתן של  התחשבות ואמפטיה כגון העבודה מפורטים היעדים לשם מודללאורך 

שבחלקם חופפים  יעדים, וכן (;7001 )עשור, ורצונות קשיים ברגשות, ((sharing אחרים של לשיתוף

 (.0999; ויסות רגשות; פתרון קונפליקטים; דיון, מחלוקות וביקורת בונה )כהן, כגון Caselליעדי 

 דרך ההעברה והמורים  .4.2.ג

למורה מקום מרכזי "כמשתנה השינוי" בגישה הרחבה בכלל ובמודל "הצמיחה האישית" בפרט.  

זאת בניגוד ל"טכניקות" )גישור( פרקטיקות וטכנולוגיות )מיכא"ל( אשר אינן מאמינות במורים 

מתוך המערכת )ולכן נדרשים מנחים מן החוץ(. וכן בניגוד לגישה הצרה )"כישורי חיים" 

 ורה אינו נדרש בה לפיתוח מיוחד וממשיך בקו הפדגוגי המסורתי. הממלכתית(, שהמ

לצמצום מרכיב  והמורים, הספר-ביתהבדל נוסף בתפקיד המורה בגישה הרחבה הן הדרישות מ

"בעיצוב ובניהול הכיתה ובית השליטה של המערכת לטובת השתתפות רחבה יותר של התלמידים: 
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מאפיינים נוספים הם: מבנה בלתי תחרותי  (;7.7.2" )הספר ובקידום ערך ההתחשבות והאמפתיה

 . ( והימנעות מהתניית חיבה בהישגים לימודים0.0.3של למידה ומשמעת )

צמצום דרסטי של תכנית חברתית רחבה לפי המודל המוצע במחקר זה משמעה -הכשרה רגשית

סוג זה, לא ללא צמצום ושינוי מ" ה"רגילה" כדי לאפשר פיתוח של המרכיבים האחרים הלימודים

 (.022, 7001)עשור, ייתכן שבית הספר אכן יוכל לתמוך בצרכים ובנטיות מקדמי צמיחה"; 

הערכת , לטובת הערכת עמיתים. מרכיב ההערכה והציונים זניחתלבסוף, מודל עשור דורש 

עמיתים משנה את מהות החינוך, בין היתר בשל ההתמקדות בהתנהגות אישית וקבוצתית במקום 

. ועוד , במקומם של ערכים מקובליםערכים עתידיים ,דום ערכים של קהילת הילדיםבידע; בקי

  להלן השוואה בין ההערכה המסורתית להערכת עמיתים:

 מודל "הצמיחה האישית" -הערכה עמיתים  הערכה מסורתית

הערכה מסכמת של התלמיד ע"י המורה, 

מעודדת השוואה בין תלמידים ופוגעת 

במוטיבציה של תלמידים שאינם מצליחים, 

כמו גם בנטייתם להתחשב באחר; ההערכה 

מחזקת מוטיבציה להפגנת יכולת יחסית 

 לאחרים ולא לשיפור היכולת; 

כיוונית )מורה, -הערכה מעצבת ודיאלוגית תלת

טרת ההערכה היא חיזוק תלמיד, וחברים(; מ

מוטיבציה פנימית באמצעות מידע ספציפי שאיננו 

השוואתי על מרכיבים ספציפיים שניתן לשפרו 

 הצגה שוטפת של אתגרים אופטימליים; 

 

 ואנתרופוסופיה "חוסן נעורים" - בתחום ושיבוץ בקטגוריהתכניות דומות   .4.3.ג

תכנית ה ם של בני נוער.ברווחתם ובריאותהעוסקת  68יוסי הראלד"ר  של תכנית "חוסן נעורים"

בהצגת התכנית משתמש הראל בהגדרת הבריאות של  ."גישה הרחבה"-מקבילה לזו של עשור ב

 אלא מצב כוללני של רווחה נפשית, רק העדר מחלה או נכות, אינה"בריאות ארגון הבריאות העולמי: 

  (.National Health and Medical Research Council, 2011) האדם" של ורוחנית חברתית גופנית,

רשת עמל אסטרטגיה מערכתית  של ספר-בתי, הוטמעה בלמעלה מחמישים מ7002מאז שנת 

ית ובהוויה האישית של ספר-ביתוארוכת טווח אשר עקרונותיה: העצמת החיובי בחוויה ה

להעצמת  אפשרויות של התנדבות ומעורבות קהילתית כמנוף והתלמידים; דרבון ופיתוח המורים

לתלמידים לעסוק  תחושת הערך העצמי; פיתוח והטמעה של "מרחבים מעוררי צמיחה" שיאפשרו
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הרגילים )אמנות,  בתחומי צמיחה אטרקטיביים בזמנם החופשי, ללא קשר לחומרי הלמידה

מוסיקה, אקולוגיה סביבתית, רוגע וכד'(; העצמת תחושת הבעלות והאחריות של התלמידים על 

הספר -ידי שיתופם בתהליך קביעת הגבולות ושימורם; מתן כלים לשיפור חיי בית-לאלו ע גבולות

וביניהם: תקשורת חוט הלב, רוגע, מנהיגות; הדגשת עבודה סדנאית והתנסות אישית של המורים 

המורים תוך שימוש במשחקי קבוצה, דרמה, משחקי תפקיד, הדמיה מובנית ועוד. )חוסן  בחדרי

  נעורים, אתר(.

רוחניים" לשם יישום -בשיטת ולדורף הוגדרו מלכתחילה כ"חינוכיים ספר האנתרופוסופיםה-בתי

היתה יישום תפיסה התפתחותית תוך פיתוח כל  (. מטרתם7000הכרה רגשית רחבה )גולדשמידט, 

(. 7002)עזר, המיומנויות ובשימוש מתודות שונות כאמנות, יצירה וחשיפה לנקודות מבט שונות 

נפשו של המורה עצמו, חייבים להיות חדורים בכוח המחייה של האמנויות; "-ומתודת ההוראה 

של הישות האנושית השלמה, חייב לזרום בכיתה אל נפש הילד ככוח  המדע על המבוסס החינוך,

מדובר באוריינות:  אנתרופוסופי לדעתו של יועץ חינוכי )אנתרופוסופיה בישראל, אתר(.  מרפא"

כל הוויית בית הספר היא ברוח ולדורף, שעורי החשבון, התעודות, המבנה  'שעורי ולדורף'אין "

 (.7007)ראיון, האן,  "הארגוני וכולי

, מתוך תפיסה הוליסטית לפיה כולל בבגרויות התלמידים התיכונים נבחנים הספר-בתירק ב

 הערכה מספרית אינה מייצגת את התמונה השלמה. בישראל כמאה גני ילדים בשיטת ולדורף,

. שחלק וארבע הכשרות מורים )כגון מכללות סמינר הקיבוצים ודוד ילין( ספר,-בתיכעשרים 

 (.7000; גולדשמיט, 7002ולדורף והאנתרופוסופיה )עזר, חינוך ברוח משמעותי בהכשרות נעשה 

ולכן ככאלה אינם נעזרים בתכניות חיצוניות אלא במורים ספר ייחודיים -היות ומדובר בבתי

יש לשקול יצירת   (7007)ראיון, האן, ו בשיטת וורדרוף במסגרת הכשרת המורים שלרוב הוכשר

. אם "יים-ספר אוריינות-בתי" -קטגוריה שביעית מחוץ לגרף של חינוך וולדרוף כתחום אוריינות 

  .רשת בתי הספר תל"י תמשיך בהכשרה הרוחנית של מוריה אפשר שגם היא תכלל בקטוגריה זו

 רחב בגישה רחבה ?דיון וביקורת: מה  .4.4.ג

 הכשרה רגשית ישירה יכולה להיות צרה או רחבה, בהתאם למספר קריטריונים מרכזיים:

לא מדובר ב"שעה בשבוע", אלא בהדגשת מערכתיות ודרישה ל"שינוי המורים": , אוריינות .0

 (. 1.7.1ית דרך תהליך אישי חוויתי של המורים )ראה פרק ב, ספר-ביתאוריינות, שינוי ברמה ה
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אפשר צמצום מרכיב הציונים )שמעניקים המורים( לטובת הערכת עמיתים והערכה עצמית:  .7

 ערכי כוח ויוקרה(.שתוך הפחתת הישגיות ותחרותיות יתר )המבשילים ל

צמצום זה נועד לטובת פינוי זמן להכשרה צמצום מקצועות הלימוד המסורתיים המחייבים:  .3

    נומיה בבחירה ומותאמת אישית.חברתית והעשרה שנותנת לתלמידים אוטו-רגשית

אלו מהווים לדעת תרגול האמפתיה, עזרה לאחר וההתנדבות בקהילה ככלי לחיבור עצמי:  .1

 רגשית להתפתחות רוחנית.-( נקודות השקה בין בשלות פסיכולוגית7000מייזלס )

 (.7001)עשור,  "קיום עמוק ומלא יותר" נגיעה בהוויה והוליסטיות: .2

תכניות במודל זה נוטות לשלב  ור, מדיטציה( וסדנאות חווייתיות:שילוב טכניקות )גיש .2

 טכניקות עידן חדש. שילוב זה אינו מרכזי במודל הצמיחה של עשור.

הבדלים כמותיים גרידא בין הגישה הצרה לזו הרחבה, משפיעים על המהות.  היבט כמותי: .2

יים, השימוש בין המרכיבים הכמותיים בעלי ההשפעה: היקף השימוש במעגלים קבוצת

 בחוויות מול העברת המסרים החינוכיים באופן ישיר, מידת שיתוף התלמידים ועוד.  

 

מעלים כי בניגוד לגישה הישירה הצרה, זו הרחבה מחד בעלת אלה כקבוצה, יונים רטיבחינת קר

( ומאידך רחבה יותר הוליסטיות, אמפטיה, הצרכים "האותנטיים"אג'נדה ערכית ממוקדת יותר )

, הגישה הרחבה מציעה בנוסף באוריינות היישומית שלה )בניגוד ליישום שיעורי "כישורי חיים"(.

שיתוף פחות מקצועות, פחות ציונים והישגיות,  -שינויים דרמטיים במבנה הלימודים המסורתי 

 הגישה הרחבה להתגבר על רוב חסרונות הגישה הישירה. והתנדבות. בכך מצליחהתלמידים 

כאשר שלושת הצרכים המקדימים ה מתמודדת עם אתגר נוסף. לדעת עשור, הגישה הרחב

ולפיתוח יכולתו  לתחומי העניין שלומסופקים, עשוי אדם להפנות את מרב תשומת לבו ומרצו 

האישית, ובאותו זמן יתעלם מקשיים ומסבלם של אחרים. בשל כך רואה עשור חשיבות בהפניה 

גישה לם של אחרים בסביבתו. דגש זה מקנה יתרון למובנית של תשומת הלב של התלמיד לסב

הרחבה בהפחתת ניכור, פיתוח אמפטיה, תחושת שייכות, משמעות, קהילתיות ורוחניות אל מול  

להתמודד עם הסכנה שביצירת בניסיון שבגישה הרחבה יתרון המתבטא , קטגורית "הטכנולוגיות"

יין להבחין במתח הפנימי בתכניתו של עשור מענ(. 7.1"טכנוקרטיים רגשיים חסרי נשמה" )פרק ה, 

ההתחשבות באחר ממניע אגואיסטי, לבין רוח הדברים בפסקה זו, קרי בין מוסר תועלתני, 

 (.3פרק ב,  –העוסקים במוסר הוליסטי אלטרואיסטי )ראה דיון על "מות הערכים" 
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מרכיב התרגול . מדובר התרגול בגישה הרחבה משמעותי לסיווג באיזה תחום הכשרהקריטריון 

יימצאו לרוב שגישה הרחבה מדובר במרחב ביניים, בנעדר מהגישה הצרה וקיים בשאר ההכשרות. 

, אך כשהם מלווים במעטפת הכוללת את המרכיבים של גישה הטכניקותבו תרגולים מתחום 

  רחבה שצוינו. קיומם של מרכיבים מדיטטיביים יטה את הסיווג לכיוון הגישה המדיטטיבית.

 לימודבכי עדיין מדובר בגישה ישירה המתמקדת לגישה הרחבה שני חסרונות מרכזיים: הראשון, 

 ,של פרקטיקותמושכל להיפתח לאימוץ של גישה זו הוא ביכולתה האתגר לכן . מסורתי

חנית, אשר יכלה השני, הימנעות מאוריינטציה רו טכנולוגיות ומדיטטיביות שהוכחו כיעילות.

, להתפתחות רוחנית רחבה עצמה. כך לטענת מייזלסשל הגישה ההרים המוצלתרום ליעדיה 

חברתיות ...]שיתגלו[ באוריינטציה חיובית כלפי אחרים, כגון -"השלכות פסיכווהתעלות עצמית 

הבדלים הלמרות אולי כאיזון לחסרונות אלה,  (.1.3( )פרק ב, 7000)מייזלס,  באמפתיה ובנדיבות"

בין מספר תכניות. כך באקלקטיות ספר רבים משלבים -, בתילאחרות רחבהההגישה מודל בין 

(, המשלב בין תכנית "כישורי חיים" )הכשרה ישירה צרה( לקבוצות 7002"עמל" )אתר,  ספר-בית

 נדרשת בחינההתכנית באחת מהקטגוריות לשם סיווג במקרים אקלקטים אלו טכניקות(. תמיכה )

  ריונים.המפרט קריט 0מעמיקה יותר לפי נספח 

  "כישורי חיים" -גישה צרה בהכשרה ישירה  .5.ג

 ואפקטיביות   פעילותרקע, מקורות, היקף  .5.1.ג

דרישה בשיח החינוכי לכלים שיסייעו בפתרון "הבעיות האמתיות":  עלתהבעשורים האחרונים 

לפתרון הבעיות האמיתיות הניצבות בפנינו. בית ... חש עתה בבית הספר אינו תורם כמעט"מה שמתר

 (. 0992)פורת,  "...אינו מסוגל להכשירם לצורכי החברה הנמצאת בעיצומה של מהפכת שינוי הספר

יותר, מתקדמת גרסה  7002שנת וב ,שורי חייםים הוכנסה לשימוש ממלכתי תכנית כישנות התשעב

שירות הפסיכולוגי הייעוצי )שפ"י(, בהתכנית, שפותחה  חברה(.בחיים לחינוך ה) "הל"במפתח "

-הביא לפיתוח יכולותיהם וכישוריהם, התפתחות אישית מטרה לבעוסקת בחייהם של תלמידים 

 (.0992שכטר, ; 2סז/חוז"ר מנכ"ל  7002משרד החינוך, )חברתית -חברתית ולמידה רגשית

רק הראשון, שלושה פרקים בתכנית: כישורים; נושאים התפתחותיים; נושאים מניעתיים. הפ

-כישורים המאפשרים התמודדות יעילה במישור האישי, הבין אישי והמערכתי"כישורים", עוסק ב"

. הפרק השני, פתרון בעיות וקבלת החלטות ופיתוח ה"עצמי" על היבטיו השונים"...חברתי: 
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"הנושאים ההתפתחותיים", מתייחס להתפתחות הקוגניטיבית, הרגשית והחברתית של הילדים: 

חיי משפחה, חינוך מיני. הפרק השלישי, "נושאים , סות, התפתחות מקצועית וקריירההתנ

שורי "כי(. לפי רציונל התכנית 0992מניעתיים", עוסק בחיסון מתופעות שליליות ובמניעתן )שכטר, 

רוב הכישורים ... יגם לפיתוחם הרגשי, החברת...בית הספר אחראי  חיים הינה תוצר של ההכרה כי

ים לקידום הרווחה הנפשית של התלמידים אינם מולדים, אלא נרכשים, ניתן ללמד אותם, המשמעותי

יש ביטוי בכך . (7002משרד החינוך, כישורי חיים, ) "להתאמן בהם ולהגיע לרמת שליטה בהם

  .)ולא לימוד( הכשרה באמצעות לפיתוח תוהניתנ האינטליגנציות ריבוי תפיסת את המשרד אימוץל

אדם אוטונומי, בעל השקפת עולם ..."לשם כך מכוונת התכנית לפיתוחו של "אדם במיטבו": 

בעל יכולת ליצור קשרים בין אישיים ולפעול ...ערכית, מוסרית המכוונת את האדם למציאת משמעות, 

בעל הנעה פנימית; בעל ... ות, לחולשות, לסיכויים ולסיכוניםלמען הזולת, בעל מודעות עצמית לכוח

, יכולת לממש את נטיותיו ואת יכולתו; בעל יכולת לגמישות בהתמודדות עם שינויים ומצבים משתנים

 הגדרה זו חופפת ומוסיפה על הגדרת קאסל. .(II, 7000משרד החינוך) "בעל כישורים לניהול עצמי

כגון ( מופיעים מושגים 0992של התכנית )שכטר, המוקדמים ההדרכה  יספרבנוסף, כבר ב

מושגים כמו אינטואיציה הוחלפו  7000"אינטואיציה". עד שנת -ו "התמודדות רוחנית"

במקביליהם המעודנים יותר כמטרת תכנית כישורי חיים. למשל אלו המזכירים את תפיסה 

  69הפופולרית "מחשבה יוצרת מציאות".

התערערות נטען כי בתקופתנו המאופיינת בשינויים מואצים, תחרותיות ניכור ו דבר" ב"פתח

נדרשת מן האדם התמודדות רוחנית ערכית לשם בניית "מסורות חברתית לאומיות ומוסריות 

אחד מתפקידיו החשובים של מוסד ...]אלא[ . כישורי חיים אינו מקצוע לימודי"... וכמענה לכך" אישיותו

הוא להכשיר את הלומדים בו לחיים... גישה זו מתמקדת בהתפתחות האישית של היחיד ]ו[חינוכי 

כדי שיוכל למצות את יכולתו בעשייה למען עצמו, למען הזולת למען הסביבה. במושג המבטא גישה ...

בליל רציונלים זה יש לשים לב להנחה בדבר תוך . ב(01, 0992)שכטר,  "'רווחה נפשית'זו הינו "

  .לפיה מיצוי היכולות, מוביל לדאגה לזולת ורווחה נפשיתאו ההירכית ההתפתחות ת" "הוליסטי

המודל הסלוטוגני ; הרווחה הנפשיתשלושה מקורות: מושג התבססות על על מצהירה התכנית 

 יםמסייעמקורות אלו  .שיפור ההתמודדות במצבי מצוקה - חוסן נפשי ;בקידום הבריאות

                                                      
69

ה להשפיע גופנו... לכן פיתוח חשיבה חיובית בקרב התלמידים ...יש ב "מחשבותינו ורגשותינו משפיעים על 
)משרד החינוך, כישורי חיים, הקשר בין "אורח חיים בריא ופעיל" לבין על הבריאות ההוליסטית של התלמיד" 

 (.2111רווחה נפשית ובריאות נפשית, 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/KishureiChaim/meytaviyut/yeda/TaktzirAntovski.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/KishureiChaim/meytaviyut/yeda/TaktzirAntovski.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/KishureiChaim/meytaviyut/yeda/TaktzirAntovski.htm
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 הכיווןמציינים את "החינוך החדש" בלב החינוך הממלכתי. אלה עקרונות של  םלהבחין באחיזת

  ליישומן בפועל.המוצהרות הפער בין מטרותיה כשהיא מצמצמת את אליו שואפת המערכת לנוע 

מרכזי והמפורט ביותר ביחס לתכנית ועוסק בבריאות מהווה את הבסיס ה רווחה הנפשיתמושג ה

"מימוש והרחבה של אנושיות האדם ופיתוח  של זאת במטרהוכהעדר חולי( ולא "פוזיטיבית" )

ים של המשאבים האנושיים הגלומים בו לכיוון של התפתחות ויצירה ...רווחה נפשית מתקשרת לערכ

אורח חיים המממש אינטגראציה בין גוף, נפש ...כבריאות, אופטימיות, סיפוק אישי, תקווה ואושר 

ישות כהאדם  -...גישה הוליסטית  האנושית והטבעיתורוח לצורך חיים מלאים יותר במסגרת הקהילה 

רווחה נפשית,  )משרד החינוך, כישורי חיים, דינאמית, שלמה המפגישה גוף ונפש, קוגניציה ורגש..."

המתמקד בבריאות המושגת באמצעות רווחה המודל הסלוטוגני , השני גם המקור התכנית (.7009

 . משאב האופטימיזם כמשאב התמודדות מרכזי )שם, שם(מצויין ( בריפוי המחלהולא )נפשית 

 מהוראה להנחיה -דרך ההעברה והמורים  .5.2.ג

קשה שלא להבחין . והתנסויות ויותאופן העברות התכנית מורכב ברובו משיחות במקום חו

בקיומו של פער משמעותי בין מטרות התכנית לבין הניסיון להשיג אותן. כך דורש חוזר מנכ"ל 

להכיר, להתנסות ולהתאמן בשימוש ביכולות רגשיות חברתיות וערכיות במצבי חיים : "7002משנת 

מתואר אופן הביצוע של התכנית: בפועל (. 7002, הספר-בתי)הודעה למנהלי  שונים בחיי היום יום"

"התכנית מציעה בכל שכבת גיל לערוך שיחות עם תלמידים על החיים שלהם, על התנסותם 

כך, דרך הפעלת התכנית לא  (.7.0)חוזר מנכ"ל,  ”יל, על גיבוש זהותם, על מיניותםבמשימות הג

ידי מחנך הכיתה, בכיתות מאחורי -חרגה בפועל במידה רבה משיטות הלימוד הכלליות: העברה על

 7002-בעוד ב. חובת השתתפותתמיד עם  עבודה בקבוצותשילוב לעתים תוך גם אם השולחנות 

זר עצם קיומה ח 7009-בו נשמט המרכיב החוויתי 7002-אופיינה התכנית כ"ברובה חוויתית", ב

כישורי )אחד המדדים הראשיים להערכה של התכנית 'מפתח הל"ב' של "ההתנסות החוויתית" כ

  ראמ"ה, אתר(. ; 7002ספר, -בתי; הודעה למנהלי 7002חיים, 

המנחים בתכנית כישורי חיים הם מורים מתוך המערכת. זאת, בעוד בתחומי הידע המקצועיים 

-במסגרת לימודיהם, כאשר מדובר בכישורים רגשיים )מתמטיקה( זוכים המורים להכשרה

חברתיים נראה שמוזנחת ההנחה הטבעית כי על המורים להיות מוכשרים בדרך שהם מבקשים 

  ביקורת.דיון וההפרק -תתבמסגרת מיד להכשיר בה את התלמידים. על כך יורחב 
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כישורים השונים מההוראה  ב"כישורי חיים" דורשתשהנחייה ההבנה רק לפני כעשור במסגרת 

 .קצרות מצומצם לפיתוח יכולות בקרב המורים באמצעות השתלמויותניסיון . החל המסורתית

ידיעה מול : ההשתלמויות כוללות כלים המוגדרים כשונים מאלה המקובלים והידועים למורים

בתהליך ידיעה; הפחתת השליטה במעבר מהוראה להנחיה; יצירה של ידע חדש מול הסתפקות -אי

סוגיות  ;טחון עצמייללמוד מהלומדים; איזונים; בכתוצר למידה; הקשבה לנאמר וללא נאמר; 

; רגשות; מחשבות; רציונלי ולא רציונלי; הרהורים; אינטואיציותניסיון; ד; של אגו וכבו

 (.7000, כישורי חיים, מהוראה להנחייה]הדגשה שלי י.צ[; ) שאיפות; שתיקות; אנרגיות

 הפער בין המטרות ליישום –ביקורת דיון ו .5.3.ג

סקירה של הרציונלים ומטרות התכנית מותירה רושם כי כמעט ואין ערך חיובי אשר נשמט מעטם 

של מחבריה. הטרמינולוגיה והמטרות המוצהרות יכלו באותה מידה להעניק תיאור מהימן של  

, נשמר גם בחלקו אשר פורט עושר הערכים של התכניתמאפייניה של כל תכנית מדיטטיבית. 

כך ו. (02, 0992חירות הפרט ועד אינטואיציה )שכטר, -מ בתיאור השיעורים בהם התכנית עוסקת

וחלק  למגזר הדתי, שם התכנית מכונה "החינוך לחיים במשפחה"גרסת התכנית במסגרת  גם

 ה"."חגי השנ -כחלק ממהפעילויות כבר אינן עוסקות כלל בכישורי חיים אלא בקשר רופף, למשל 

, מסופקים כאמור בדבר יכולתם של המורים ( ואחרים שהוזכרו0922(, פרנקל )7002בק )

 .(7002תדמור ) חסרי היות" הוראה ימומח" להיות יותר מאשר "רציונלית-טכניתשהכשרתם "

הביקורת על החינוך הממלכתי, אלא כדי להבהיר פסטיבל מובאים במסגרת  דברים אלה אינם

התנסות ופיתוח כך שיכלול מהי "הכשרה ישירה צרה", ואת הצורך בשינוי בהכשרת המורים 

 "כישורי חיים".להעניק לתלמידיהם והוויה כדי שיוכלו לקחת חלק בחינוך החדש 

ודי שניתן ללמדו מחברי תכנית כישורי חיים עצמם מסכימים כי הכשרה רגשית אינה חומר לימ

מתוך חומרי הלימוד ולהפנימו בשעה שבועית אחת. ישנה גם הסכמה כי נדרשת "אוריינות 

משרד החינוך, ( )Role Modelרגשית", ובה המורים נדרשים, בין השאר, לשמש דמות לחיקוי )

ל אוריינות לתוך המערכת החינוכית שכיח, כפי שעולה למשלהטמיע (. הקושי 7002כישורי חיים, 

  .70סובלים מ"פחד מחשבים"שהוכשרו כך שאינם מורים בה נדרשים ביחס לאוריינות הטכנולוגית 

                                                      
70

מערכת החינוך מתקשה להתייחס אל המחשב ככלי עזר ללימוד, כמו מחברת או אנציקלופדיה. לרוב ישנה  
( )איתן, 2115שעתיים בשבוע )נציבות הדורות הבאים, -סים אליה לשעהמעבדת מחשבים שהתלמידים נכנ

 (.2116(. פער האוריינות הטכנלוגיות הגדול בין המורים המורים מחלחל כלפי מטה אל התלמידים )תורן, 2111
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 מדד להערכת שינוי בכישורי התלמידים בעקבות התכנית.השימוש בלבסוף, יש לבקר את היעדר 

חברתית -על סביבה הרגשית המצביעים לאומייםנהבי מדדיםה שללב עולים התכנית תוצאות כשלי

 .בעשורים האחרונים התכניתזאת למרות יישום  .(2.7 ב',פרק  אה)רדלה של התלמידים בישראל 

הויתור על אוריינות לטובת , המנחיםהכשרת המורים דלות השילוב בין אופן ההעברה הדידקטי, 

יצירתיות( ליישום ח פיתווהמחסור בשיטת מדידה יעילה, תורמים לפער בין היעדים )שיעור בודד, 

)שיעור מסורתי(. כך היו הסיכויים להשגת שינויי נמוכים מלכתחילה. למרות המטרות המוצהרות 

הישן המבקש להיות "אחר" אך של תכנית "כישורי חיים", עדיין מדובר בחלק מהחינוך המסורתי 

פי שהתנסח (. התוצאה, כ7002)וקסלר,  דרטיתנכמעט ואינו משנה דבר בתכנית הלימודים הסט

היא תחושת תסכול רבה בכישלון להתמודדות עם ראש תחום קידום נוער במשרד החינוך, 

 (.7002)להב,  הסימפטומים כגון אלימות

טכניקות חדשות השינויים בתכנית בשנים האחרונות )מעבר מנושאים לכישורים; הכנסת מאידך, 

 יישום.גם היגיע טרמינולוגיה לשימוש בבהמשך כי שמאותתים כגון שימוש בהרפיה; תוכן(, אפשר 

 ..חברתיים מעבר לאופנה-השערה זו נסמכת על עליית חשיבותם החברתית של הכישורים הרגשיים

   גישור ב"גבים" ו"ָקֵרב" -טכניקות: פרקטיקות יעילות    .6.ג

 דרך העברה ומורים אפקטיביות, רקע, מקורות, היקף פעילות .6.1.ג

מהווה הגישור אולי את הטכניקה הבסיסית, המוכרת והשכיחה  מבין הפרקטיקות היעילות

חברתית. לכן, במסגרת חקר המקרה, -ביותר שתלמידים מוכשרים בה כחלק מהכשרה רגשית

נסקר הגישור דרך שניים מהגופים המובילים בהיקפם בעבודה עם תלמידים בישראל: "תכנית 

נו( ו"גבים" חברה מסחרית מרכזית ותיקה ָקֵרב" )עמותה חינוכית בשותפות משרד החינוך ובמימו

 .משלימהתמונה  יויחדמעניקים . שני גופים אלה מלב הממסד ספר-בתיבעבודה ב

 ;"נהל משא ומתן ולהגיע להסכם מרצון"למטרת הגישור היא, כפי שעולה מתוך תכניות ָקֵרב: 

ללמד את וכן  .אינטגרטיבי""הכשרת תלמידים להתמודדות עם מצבי קונפליקט ולניהול משא ומתן 

ג[, אתר(. תפיסת "גבים" -)קרב ]בומיומנויות תקשורת  פעולה-שיתוף חדשה הכוללתשפה הילדים 

. זאת כדי להפוך "חשיבה יצירתית"-ו הוליזםובניהם העד"ש מעיקרי דומה, אך מוסיפה היבטים 

"לנהל משא ומתן שיתופי...  לשם כך על הצדדים עם הצדדים.המטיבה את הקונפליקט להזדמנות 

 )גבים, אתר(.. ”ניהם, בצרכיהם הדומים והשונים, להבין את רגשותיו של האחרילהכיר בשונות ב
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ורגים מגישור בסיסי. היעד האינטגרטיבי של ָקֵרב החשני מוסדות אלה מייחסים לתכנית היבטים 

תפיסת סוך אל עבר מכונה בגבים טרנספורמטיבי, ומשמעו שאיפה להגיע מעבר לפתרון הסכ

פתרון יצירתי חדש שעשוי ליצור שינוי אף בשחקנים עצמם )גבים, הקונפליקט כהזדמנות הדורשת 

גם בתכנית  .Baruch & Folger (7002) טרנספורמטיבי פותח על ידי-. הגישור האינטגרטיביאתר(

טרנספורמציה של הצדדים לסכסוך ופיתוח המודעות נועדה ל ני שלום"יהגישור לילדים "משכ

 מסלול מרכזי נוסף שמציע גבים הוא מסלול משולב של "מאמן ומגשר".(. 7000ולסביבתם )רווה, 

, בין השאר ספר-אלף בתיעבודה עם כ להיקףקבוצת גבים, מהמוסדות המובילים בארץ, טוענת 

ליון וחצי שעות ימכ במסגרת תכנית ָקֵרב )השפה הגישורית, ילדים מגשרים(. ָקֵרב מפעילים

אך לא ניתן לקבל נתון מדויק לגבי הגישור. כך, יש קושי להעריך את היקף  במערכת החינוך,

בכלל והיקף ההכשרה ב"טכניקות" הגישור בפרט. ניתן להעריך  חברתית-ההכשרה הרגשית

 (.7002; להב, 7003, מארצ'יו אסטורגבים, אתר; בנבנשיתי, ) 71הספר-בתישמדובר בחלק ניכר מ

(. גם 7000שחור ועמרי, ראיון, הן בתכנית קרב הן בגבים לא נערכה הערכה של תכנית הגישור )

הרשות הלאומית למדידה והערכה טרם העריכה את תכנית הגישור. הערכה חיצונית של תכנית 

הכשרה למשכיני שלום מקרב תלמידים תוקפניים, מדווחת על ירידה מובהקת בהיקף האלימות 

 (. 7000רידה מתונה בזו הפיזית וירידה ברמת הדחייה החברתית )רווה, המילולית, י

ת הגישור של גבים וקרב מועברת לרוב על ידי מדריכים חיצוניים מטעם ותכנידרך ההעברה של 

ארגונים אלה, במסגרת שעה שבועית קבועה המוקדשת לנושא ההעשרה. מסלול נוסף מאפשר 

ארגון גבים )או אחר(, אשר לאחריו הם מדריכים את השתלמות למורים מתוך המערכת על ידי 

 הילדים. המורים עשויים להיות בעלי ידע מוקדם בנושא הגישור, שנרכש במסגרת תרבות הפנאי

 "משכיני שלום" –תכניות דומות בתחום ושיבוץ בקטגוריה רחבה  .6.2.ג

מפורטת  קיימים גופים רבים נוספים: "המרכז הישראלי לגישור" ואתר סולחה מציגים רשימה

מטעם של החברות והגופים בתחום, כולל גישור לתלמידים. זאת לצד תארים אקדמים 

. גם במסגרת גופים אקדמיים לעורכי דיןהכשרה בתחום הגישור בבתי משפט האוניברסיטאות, 

 הצמיחהאפשרויות אינו על פתרון טכני של הסכסוך אלא על המוצהר במטרות הגישור אלה הדגש 

 אביב, המרכז האוניברסיטאי, אתר(.-)אוניברסיטת תל ילהותיקון חיי הקה

                                                      
71

המדווחים על תכניות ( n=576)בארה"ב, אחוז העובדים הסוציאליים של בתי הספר  (2115)לפי בנבנישיתי  
(; 66%)הקניית מיומנויות חברתיות (; 63%)ושירותים המתמקדות בהקניית המיומנויות הם: ניהול סכסוכים 

 (. 41%)הכשרת מנהיגות (; 54%)קבוצות לילדים אלימים (; 53%)חברתית -תכניות להתנהגות פרו
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בפיתוח שזכה לשיתוף  " ראויה לתשומת לב מיוחדת. מדוברתלמידים משכיני שלום"תכנית 

פעולה מצד משרד החינוך ומכון הנרייטה סאלד )המכון הארצי למחקרים במדעי ההתנהגות( עם 

(. 2פתח שגיב )ראה חקר מקרה, פרק ד, י, (I AM" )מקבוצת הומניקשיין"הבעלים והמייסד של 

גישור תוך מיקוד בסגנונות מדובר בתכנית שהופעלה החל מתחילת שנות התשעים, העוסקת ב

"יצירת שינוי באמצעות הרחבת המודעות , , טיפול באכזבות, מחירים ותמורות בסכסוךתקשורת

שהופיעו בספר ההדרכה . תכנים נוספים, כפי האישית )שלב ד( וביסוס מצב השלום )שלב ה("

קבלת ו אחראי-קרבן וערכי העידן החדש ובניהם:ינג( 'הנלווה, שאובים מתחום האימון )קאוצ

במסגרת  "הומניקשיין"אחריות על המציאות. תכנים אלה חופפים במידה רבה לתכנים של חברת 

 ה" וסגנונות תקשורת )הומניקשיין, אתר(.דיאלוגיק"סדנת סדנאות מהות, 

טגוריה זו נבחר כביטוי לטכניקה שהפכה לחלק מתפיסה חברתית של האדם במיטבו. הגישור בק

חברתית -הכשרה רגשיתאלה מקדמות  טכניקותטכניקות נוספות ניתן למצוא בתוכנית קרב. 

בפיתוח מודעות עצמית והתנהלות חברתית באמצעות התנסויות משחקיות חוותיות. הדגש באלה 

)ראה למשל "ערכה למתבגר", גנציות ישורת, טיפוח האינטלתקחשיבה יצירתית, יכול להיות 

 )קרב ]ב[, אתר(."מעיין לתקשורת חברתית", "הבעות", "החושב הצעיר", אשכולות חשיבה" 

 לצמיחה וטרנספורמטיביותמגישור  -דיון וביקורת  .6.3.ג

תחום הגישור, אשר הותאם במהלך שני העשורים האחרונים מעולם המבוגרים לעולם הילדים, 

כפי שנדרש  חברתיים-גשג בארץ ובחוץ לארץ. מדובר בפרקטיקה הדורשת כישורים רגשייםמש

כישורים נוספים מתוך הששה שהוצעו: יצירתיות, הוליסטיות, חשיבה  בהגדרת מרכז קאסל וכן

 צמיחה אישית.  –הדיבר הראשון של העידן החדש  –חיובית, ומעל לכל 

פרקטיקות מעולם המבוגרים י המתבטא בין השאר בתרבות הפנאזליגת תחום הגישור מדגים את 

 הספר-בתימאפיינת את מרבית חקרי המקרה של דומה . זליגה (0.3)ראה פרק ה', הספר -בתיל

הערכים הנסתרים וההתאמה לבתי הספר. כך למשל הדרישה של בירור מתמיד ודורשת 

מייסד ארגון שנהגתה על ידי תכנית הגישור "משכיני שלום" או  לטרנספורמטיביות בתכנית גבים

(, ארגון שמשתמש בטכניקות שנויות במחלוקת בסדנאות צמיחה I AM )לשעבר "הומניקשיין"

(. שיתוף פעולה בין ארגון זה למשרד החינוך בבניית התכנית 2.1למבוגרים )ראה דיון, פרק ד, 

 .משכיני שלום והטמעתה מאותת על הכרה עתידית איטית בטכניקות אלו
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 פרויקט מיכא"ל -של העצמי  טכנולוגיותטכניקות:    .7.ג

 ואפקטיביות  היקף פעילות  ,רקע, מקורות .7.1.ג

מסחרי, מיישם מאז שנות התשעים -גוף פרטי מצוינות(,לישיים אישורים כצוי מי)מיכא"ל פרויקט 

ממלכתיות, ציבוריות, עסקיות ופרטיות חינוכיות מסגרות מגוון תכניות למגוון גילאים וקהלים ב

להביא התכנית פותחה בישראל בתמיכת אגף שח"ר במשרד החינוך, במטרה  בארץ ובחו"ל.

לשם התמודדות ומיצוי פוטנציאל בהשגת "יעדים אישיים  "רגשיים "להפגנת כישורים

ובצה"ל במגוון משרדי ממשלה  הועברהמוצעת גם למבוגרים לפי מנהליה, השיטה הואקדמיים". 

)מיכא"ל, אתר(. בפועל, מרבית פועלה נערך במערכת ר ומבוגרים בני נועמאה אלף למעלה מבקרב 

 (.7003אקונומיות חלשות )סריג, -החינוך לשם העלאת שיעור הזכאים לבגרות בקרב שכבות סוציו

העוסקת במימוש ..."טכנולוגיית למידה, מודעות והעצמה אישית כ מגדירה עצמה שיטת מיכא"ל

זו נועדה לפיתוח היצירתיות ו"יכולת ההשתנות"  ".לומדיהגבוה יותר של הפוטנציאל האישי בקרב 

שבעים תחומי לימודים בכדרך עיסוק יכולת ההשתנות בשיטת מיכא"ל מפותחת  .)מיכא"ל, אתר(

 חיובי; דימוי עצמי ;ציה להצלחהבמוטי :ו"תכונות אישיות". תחומי לימוד ותכונות כגוןשונים 

; החלטות תקבל ;אחריות חברתית; פיתוח למידהתודעת ; טחון עצמייב ;עתיד  אוריינטציית

; ננוטכנולוגיהביבתית; ס מודעות; מדע מודרני; מוזיקהיצירתית;  חשיבה; רגשית אינטליגנציה

 (. 7003; התמודדות עם שינויים; מכניקת הקוונטים )סריג, דמיון מודרךתיאוריית הכאוס; 

לפיה תפיסה זו תפיסת "רוח האדם" בשיטת מיכא"ל עוסקת ביסוד רוחני כבסיסה של התודעה. 

( 2%אחוז קטן ) בתורשה. רוב בני האדם מנצלים ותעובר ןאינ תיחד עם היכולת השכלירוח האדם 

 הרגלי למידה ליקויים.לצד  נמוכיםושאיפות מוטיבציה  ,מיכולתם הנובע בעיקר מדימוי עצמי

נועד ]ש[חויות הצלחה  צבירת "תהליך משלבת התכנית ממפתחי ברזילאי לדברי הלימוד שיטת

האחד, ... האדם שני שבבים שלא יוכל לברוח מהם תלהיות השמן שבאמצעותו אנו מחדירים לנשמ

הוא שהכל תלוי בי, השני, הוא שכל אחד יכול הכל. אחרי כל התהליך של הרחבת הידע, יצירת הרצון, 

במיכא"ל ...פיתוח הדמיון, ההצלחות המיידיות וייצור כוחות הנפש לא תוכלי יותר להתכחש לכך 

 ה לעשותלהפקיע באופן גורף את היכולת של הסביבה להגיד לך שאת יכולה או לא יכול ]פועלים[

 .(7003סריג, ברזילאי אצל ) כזה שהאדם יהיה עצמאי" באופן השליטה אלייך, את משהו ולהעביר

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%96%D7%99%D7%A7%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%93%D7%A2#.D7.9E.D7.93.D7.A2_.D7.9E.D7.95.D7.93.D7.A8.D7.A0.D7.99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%A2%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%A0%D7%95%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%9F_%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%A8%D7%9A
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, תחת פרופ' לוטןשערך מחקר על הפרויקט מיכא"ל מבקשת להסתמך על ממצאים חיוביים של 

הבגרויות  הישגישיפור גדול בלתכנית המצליחה להוביל הלוטן, עורך המחקר,  לטענת. אדלרחיים 

לחינוך  הספר-ביתלשעבר ראש אדלר,  .(7003)סריג,  באמצעים צנועים ובתקופה קצרה יחסית

"מצליחה להגשים את מה שהיא  כי התכנית וסיףמוצטרף לשבחים מ, באוניברסיטה העברית

  ; מיכא"ל, מחקר, אתר(.8002חדד, -מבטיחה לעשות. ראוי שתורחב על מגזרים נוספים")טרבלסי

מראים על שביעות רצון מן הסדנאות, על פי מחקרו של פרופ' כהנא  הממצאים האיכותיים

הסדנאות הביאו לתוצאות אקספרסיביות כתקוות, חלומות ודימויים והעבירו את המשתתפים 

תהליך קוגניטיבי רגשי מתחושות חוסר אונים, דימוי שלילי והיעדר תקווה למצב אמון, ביטחון 

תפים מהרקע המעמדי וממוגבלות אובייקטיבית תוך עצמי ותקווה. הסדנאות שחררו את המשת

למרות שהסדנאות לא יכלו לשנות את המוגבלויות, השתנתה ..."המשפחה חיזוק הקשר החיובי עם 

 (.מיכא"ל, מחקר, אתר) ההערכה ביחס לאפשרויות הפעולה נוכח המוגבלויות"

לבצע הערכה ובקרה הפרויקט לא אפשר במשך שנים כנגד ממצאים אלה טען משרד החינוך, כי 

 הספר-ביתאפשר למנהלי תועלת ולא -מסייעים לבחינת עלות נתוניםלהעביר סירב , של המשרד

( 7002המימון מצד משרד החינוך זכה לביקורת מבקר המדינה ). הפעילותבזמן להיכנס לכיתות 

בשל  אשר ביקר את העובדה שניתן תוך הסתמכות בלעדית על נתוני הערכה פנימיים של מיכא"ל.

ידי המשרד איבדה את -התכנית שמומנה בעבר במלואה עלכך, וחרף המלצות שרי חינוך מהעבר, 

 (.77.02.03מבוססות )מאמר מערכת, הארץ, לשכבות לנגישה והפכה  שניתן לה ממכרזהפטור 

לטכנולוגית למידה חדשנית או מיכא"ל את הישגי התלמידים באם לייחס לקבוע קשה לבסוף, 

זוכים לתגמול יוצא דופן. נבחרים סלקטיבית ו. אלו, בניגוד למורים מתוך המערכת, למורי התכנית

, ההישגים, למרות בשל כך להשתתף בתכנית על בסיס וולונטרי.בוחרים תלמידיהם בנוסף 

 (.7003משמעיות )סריג, -משרד החינוך קשה להסיק מסקנות חדבהשוואה להישגים ב

 מהמזרח הרחוק"ים "המורים החדש -העברה ההמורים ודרך  .7.2.ג

קבוצת אנשי החינוך מיכא"ל רואה במנחיה מערכת אינם זוכים לאמון מיכא"ל. המורים מתוך ה

תהליך מיון המנחים ארוך, תובעני ובעלי שיעורי  .(, אתרחזוןמיכא"ל, )"המובחרת בישראל" 

ירה אחת הסיבות לאחוזי הנש חינוך,לט נדוקטורמיכא"ל ואחד ממנחי לדברי נשירה גבוהים. 

"אחת הבעיות עם מורים היא שקשה  :הגבוהים בתהליך המיון בעיקר מקרב אנשי החינוך היא כי

להם לקבל שינוי. מורה מגיע עם השקפת עולם שהוא יודע הכי טוב, זאת כשאחד העקרונות 
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המרכזיים שלנו הוא היכולת לקבל שינוי... שינוי מהפכני בבסיס. אנחנו יוצרים למעשה מהפכה 

 (.7003חדד, -)לוי, בתוך: טרבלסי מחשבתית"תודעתית 

תודעת המורה לפיו  "אפקט פיגמליון"שימוש ב"חשיבה החיובית" לפי נסמכים על מנחי מיכא"ל 

, מייסד התכנית, רוב המורים ברזילאי. לטענת בקשר לתלמיד משפיעה על הצלחת התלמיד

טכניקה היא חלק מתפיסה רחבה יותר ה(. 7003)סריג, במערכת אינם מצליחים ליישם תפיסה זו 

"הגורם רב , המזכירה תפיסות מן המזרח הרחוק למושג "מורה": מיכא"לב "מנחה"מושג השל 

ההשפעה ביותר להצלחת התלמיד הוא אישיות המנחה... רמת ציפיות המנחה ומידת פתיחותו 

 ל, אתר(.)מיכא"ל, עקרונות מיכא"הנפשית והאינטלקטואלית כלפי התלמידים והקבוצה" 

אמונת בפרק הרפואה האלטרנטיבית צוינו המחלוקות ביחס לביצוע הערכה: הסתמכות על 

בפרויקט מיכא"ל דורשים לבחון את מידת . המטופל, יחסיו עם המטפל ושימוש ב"אפקט פיגמליון

חברתי( של הפרט על ציר הזמן ולא בהשוואה -רגשי-השינוי ומיצוי הפונציאל האנושי )השכלי

ההסתייגות משיטת ההערכה הקיימת משותפת לכלל חקרי  .)מיכא"ל, אתר( חריםלהישגי א

 (. 7003המקרה החל מתכניתו של עשור בסגרת הגישה הישירה הרחבה )עשור, 

, כגון שימוש אינטנסיבי בלמידה בסדנאות העד"שאופן הלמידה במיכא"ל משלב שיטות השכיחות 

האלמנט המרכזי בשיטה הוא הדמיון "דמיון מודרך: , חשיבה חיובית ובחוויותקבוצתית ושימוש 

...אם אדם יצליח לתרגם כל שאיפה שלו לתמונת דמיון מפורטת מאוד הוא יצליח להגיע לשם. אם 

מייסד, "את חולמת להיות נשיאת ארה"ב, דמייני את עצמך בבית הלבן: האומר מני ברזילאי,  למשל

 (.7003)סריג, " מטרתךיותר קרובה להשגת  תמונה יותר מפורטת כנשיאה כך תהייה...ככל ש

 ו"גיבורים של החיים"NLP  -תכניות דומות בתחום ושיבוץ בקטגוריה  .7.3.ג

 מציעה מגוון טכניקות ( ,Neuro-linguistic programming פיזיולוגי-ניתוב לשוני) NLPגישת 

לתוצאות  ום אותןרתלו לשוניות-הנירולוגיות תעם המערכ תקשורתה לשיפור נועדוש פסיכולוגיות

, שלילת "אמונות יתאיש-תוךית והאיש-ביןהתקשורת הושיפור רצויות. השיטה שואפת לשינוי 

 ארצותמקורה של השיטה ב. ((Durham ,2006 המוטיבציהשליליות" ואמונות מגבילות ושיפור 

הטכניקות  .שיפור עצמילוכיום נעשה בה שימוש בסדנאות וספרים  שנות השבעיםב הברית

, החשיבה התנהגותי-טיביייפול קוגנט, הינג'קאוצהייעוץ, ה מגיעות מתחום NLP-שמציעה גישת ה

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A7%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA
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זיולוגי" י"התכנות הפכי יש הטוענים  (Carey and other, 2010). החיובית והדמיון המודרך

 . ((Durham ,2006" למוחכימיים הפרשת חומרים "-המביאה לידי הנאה -עלבין השאר מושג 

ים בספרי מלווו כעשורמזה בבריטניה לשם עבודה עם ילדים נערכות  NLPהכשרות מורים בשיטת 

-האגודה הישראלית לבארץ  .(Durham, 2006; Carey and other, 2010)הדרכה למורים וגננות 

NLP  יכולות המורה "להשפיע על והחינוך לשיפור נועדו השיטה יישומי מחלק מרכזי כי מצהירה

בשטח מדובר עדיין ביוזמות של  (.NLP-)אתר האגודה הישראלית להילדים בצורה אפקטיבית" 

 .(7007ראיון, , קיין)מורים שחוו את השיטה ומבקשים להשתמש בה בעבודתם עם תלמידים 

ינג 'אלון גל, מאמן קאוצ בהנחיית, אתר( 7000תכנית הטלוויזיה "אלופים של החיים" )רשת, 

דוגמה נוספת  מהווהוקבוצת בני נוער בסיכון  מציגה עבודה עםלשעבר מארגון הומניקשיין, 

בעיקר בהטמעה האגרסיבית מצד המנחה  לתכניות בקטגוריה זו וחופפת חלקית לעבודת מיכא"ל

נכלל בקטגוריה  "הומניקשיין". למרות שחקר המקרה של נעריםשל חשיבה חיובית בקרב 

הטרנספורמטיבית, עבודתו של גל, כנראה במסגרת ההתאמה לעבודה עם ילדים, מתונה יותר ולכן 

. בשל ביחס לסיינטולוגיה היות ומדובר בכתננקט שובצה במסגרת "טכנולוגיות העצמי". דין שונה 

 בקטגוריית הטרנספורמטיביים.ספר -בבתיפעילותה שובצה  כך

 מניפולציות רגשיות, וולונטריות, סוף הגנטיקה", ולוגיהטכנ" - דיון וביקורת .7.4.ג

 NLP, לנדמרק ,מיכא"לכפי שעושה  "טכנולוגיות"ככניות שונות את עצמן של תעצם ההגדרה 

חקרי מהאוחזות במשותף בכמחצית . תוכניות אלו דורשת דיון( 2, ד.1ר' פרק ד.)הסיינטולוגיה ו

ספרו תייחסותו הנרחבת בהפוקו זכה לבו השתשמש . מושג זה (3תרשים  אה)ר המקרה

כאשר ארגונים מעין אלו עושים שימוש במונח . (Foucault, 0992) "טכנולוגיה של העצמי"

טכנולוגיה לתיאור הפרקטיקות שהם משווקים יש בכך הבטחה כי ההשפעה על בני אדם 

. אפשר כי מדובר רק במהלך הדומה למשל להפעלת מעגל חשמליבוודאות  תושגשישתתפו בתכנית 

אך החשש הוא . )מיכא"ל( "כל אדם בכל גיל" -הצלחה ל 000%שיווק שכיח וחסר כיסוי המבטיח 

רבים במוחם ונפשם של בעלת יכולת השפעה ושליטה "טכנית" בטכניקה מדובר אכן שדווקא 

זימברדו, כי ( בהסתמך על פיליפ 7000גרין )נראה שיש לזכור את הנחתו של . מהמשתתפים

 mind) אלא שטיפת מוח תהליכים הכוללים שינויים מהירים ודרסטיים "אינם מיסטיים",

control .) השפעות המיוחסות להיפנוזה כי בשל ההשפעה "מובטחת" כזו )טכנולוגיה( מזכירה
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השימוש חוק "בכנדרש מקביל לזה המופעל ביחס למבקשים לעסוק בהיפנוזה דרוש פיקוח 

אוסטרליה מאחת ממדינות בדו"ח פרלמנטרי  אינה מקרית,להיפנוזה  השוואה. (0921) "היפנוזהב

 בהיפנוזה אסור שימוש נעשה )יתואר בהמשך( בסיינטלוגיה תהליך האודיטינגשבקבע 

(0922Anderson Report ,.) 

מגדיר עצמו כטכנולוגיה ועושה שימוש בטרמינולוגיה דומה )"היפנוזה"(. פרויקט מיכא"ל, גם 

"מהירות " בובכל מצב כל אדםלהביא "בכוחה שמפגשים טוען  01-מייסד התכנית המורכבת מכ

 (.7003)לוסטינג, הגובלת בנס", "למצות את הפוטנציאל השכלי, הרגשי, החברתי וההתנהגותי שלו" 

למרות שראוי שכל תכנית חדשנית, כולל מיכא"ל, תזכה לפיקוח, נראה כי הפרויקט אינו מפעיל 

 בעוצמה דומה לזו של תכנית הסינטולוגיה ולכן אינו מייצר סיכון דומה.השפעה 

נראה כי מיכא"ל מסמן מגמות בחינוך החדש בעשור הקרוב: שימוש בטכנולוגיות הזולגות 

. פיתוח אישי –מילוי הדיבר הראשון של העידן החדש מסדנאות הצמיחה האישית למבוגרים, תוך 

התכחשות, ולדים לטובת אינטליגנציות נרכשות עד כדי של הכישורים המהפחתה במעמדם  זאת

הגיע זה במיכא"ל עקרון  גנציה המולדת.יעל האינטל גנטיקהמלאכותית אולי להשפעתה של ה

 (.7003חדד, -)טרבלסיגנציה מולדת והכל הינו מיצוי פוטנציאל אישי ילקיצוניות לפיה אין אינטל

אל עולם התלמידים באמצעות  האישית למבוגריםמסדנאות הצמיחה בין המאפיינים הזולגים 

 הנחיהומניפולציות, השתתפות וולונטרית  נוקשות, חווייתיות, אינטנסיביות, לזהות: ניתן מיכא"ל

בין אלו בולטים הקיבוע המוצהר של "שבבים" ב"מוחו נשמתו" של ילד כך שלא יוכל . תאגרסיבי

 אדלרפרופ'  כפי שמודהלברוח מהם והמשברים המניפולטיביים היזומים בקורס למנחי מיכא"ל. 

 (.8002"טכניקות לא רגילות, שבוודאי לא היו עוברות את מפתן בית הספר לחינוך" )סריג, : מדובר

מחויבות גבוהה, ההצטרפות וההשתתפות בפרויקט וולנטרית, דורשת חתימה על  כדי להשיג רמת

 מהתכניתהמוצהר . איחור של ילד בדקה עשוי להביא לסילוקו עמידה במשמעת נוקשהוחוזה 

מייסד התכנית מסיבה זו לפי ודורשת ממנו להישאר במצב קבוע של ניסיון להישאר בתכנית. 

 היא משמעותה .30%-שיעור הנשירה ממיכא"ל הוא כואכן  ת.מיכא"ל תמיד תהיה תכנית וולנטרי

התכנית מסייעת רק לבעלי יכולות ומשמעת  "הנשק הסודי של החלשים"בניגוד ליומרה להיות ש

 .(7003, לוסטינג; 7003חדד, -)טרבלסי שמלכתחילה זקוקים לפיתוח יכולות אלהלאלו עצמית ולא 
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מוצמד , (טרנספורמטיביותהגרף )המדיטטיביות וובאלו בהמשך קטגוריית "הטכנולוגיות" ב

מצליחה היבט מיסטי. במובן זה, שיטות אגרסיביות לפיתוח יכולות אנושיות הן כר לטכנולוגיה ה

רואה עצמה כגישה לשיפור רמת ההישגים בבגרויות,  אינהפורה למיסטיקה. כך, תכנית מיכא"ל 

עובר דרך מודעות ואחריות של הפרט ]ה[ת "תהליך מעמיק של מימוש היכולת האנושיאלא כמפעילת 

"הצופן האנושי".  ת" )מיכא"ל, אתר(, ומתייחסת לעצמה כמפענחלסביבה האנושית והאקולוגית

והסיינטולוגיה, שיתוארו בחקרי המקרה  "לנדמרק", "הומניקשיין"טרמינולוגיה זו משותפת ל

התכנית במסתורין  ( נעשה שימוש מצד2פרק ד,  ראה" לנדמרקכמו ב"במיכא"ל )בנוסף הבאים. 

רבים שואלים איך אפשר להגיע לכזה שינוי ..."ובמרכיב החוויה כאמצעי מסחרי לגיוס משתתפים: 

חדד, -)טרבלסיולהישגים גבוהים, ואני אומר שצריך להתנסות, לחוות את החוויה הזו כדי להבין" 

להשפיע על מערכת אך גם ים לאתגר, לזעזע פרויקטים וסדנאות מעין אלה עתידשנראה  (.7003

 אלו.החינוך הקרוב, עד שתאמץ מאפיינים 

 כללהעידן החדש ומבקשים לקדם את סדנאות של לסיכום, ערכי מיכא"ל שואבים מהערכים 

מרכיבים בהגדרת החינוך החדש המוצעת בעבודה זו: ששת הכישורים )מוטיבציה, הוליזם, ה

  .החלטות ואושר(, שימוש בחוויה להשגתם וקביעת יעד המשמעותיצירתיות, אופטימיות, קבלת 

 תכנית ָקֵרב  -חקר מקרה מדיטטיבי   .8.ג

 רקע, מקורות, היקף פעילות ואפקטיביות   .8.1.ג

ביותר והמשפיע הגדול פרויקט ההתערבות החינוכית נו הי "תכנית ָקֵרב למעורבות בחינוך"

שויות פריפריאליות במימון משותף של פעילותו נערכת בר 72(.7000בעשורים האחרונים )מג'ר, 

מייסודה של משפחת  (2%) וקרן ָקֵרב( 20%)ההורים ו , הרשות המקומית(37%) משרד החינוך

באמצעות "חברתי -שינוי חינוכיל. מטרתה המוצהרת להביא (II ,7007 )מבקר המדינה ברונפמן

של קרב מופעלות תכניות העשרה  ., אתר(ָקֵרב) פעולות העשרה והעצמה במערכת החינוך"

מעל לרבע מליון  עםוגנים כאלפיים , ספר-בתי 200-, כרשויות 070-כב במסגרת יום הלימודים

 (. 7007 ,אמסטרדמסקי; II ,7007 )מבקר המדינהתלמידים 

                                                      
72

את שר החינוך  11-ברה במקום ההמשפיעים בכלכלה ובח 111, ברשימת 2111מגזין כלכלי בחר בשנת  
את מנהלי הגופים המשפיעים על החינוך, ובהם נסים מטלון, מנכ"ל ָקֵרב. מגזין כלכלי אחר כינה  12-מקום הוב

 (.2111מרקר, -; דה2112את מרמנת המפעילה את פעילויות קרב כ"משרד החינוך ב'" )אמסטרדמסקי, 
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, עמד 7002בשנת  ( מתוך כמיליון וחצי שעות שהפעיל המוסד7000סער, ראיון, ) ָקֵרבלדברי הנהלת 

 לעשרים וחמש אלף שעות. 7002-כניות מדיטטיביות על עשרים אלף שעות, ועלה בהיקף הת

מדובר בחלק המשמעותי ביותר  למרות שזה הינו רק באחוז קטן מכלל השעות שמפעילה הקרן,

 לחקר מקרה. ָקֵרבמדיטטיביות הנערכות בארץ. מסיבה זו נבחרו תכניות המתוך סך התכניות 

בכך  .ואלפי מדריכים ארגוניםעשרות פעמיות באמצעות -וחד נתיותמאות תכניות שמפעילה ָקֵרב 

אדם אחר; -לכוח, למידה חדשות-לדרכי הוראה... "את המערכת כולהמקווה התכנית לחשוף 

ברוח הגישה המבקשת להיות חשיפה זו ולתחומי דעת ויצירה נוספים לתכנית הלימודים". ...

העשרה והעצמה "-ל שונּות ושל מגוון יכולות וכישוריםמאפשרת לביטוי ולמיצוי של  תההומניסטי

". אקטיביזם, הומניזם, דמוקרטיה וסובלנות, אושר ,: אוטונומיהבמערכת החינוך לאור חמישה ערכים

...זיהוי כישורים, יכולות  "עצמאות, מימוש פוטנציאל והענקת משמעות: משמעו" אוטונומיהערך ה"

חופפת קרב בכך  )קרב, אתר(.ומימושם" הרציונלית , המשגתם ומאוויים ייחודיים, הבאתם למודעות

 .אך אליהן נוספים ערכי הטכניקות המדיטטיביות הכשרה רגשית חברתית של קאסללמטרות 

מרבית התכניות המדיטטיביות, מופיעות תחת הקטגוריה "אלטרנטיבי". רק תכנית אחת ב"ָקֵרב" 

או  "נטרליםיש לשער, מחשש מתכנים שאינם "זאת . )קרב, אתר("מדיטציה ומודעות" -מוגדרת כ

 כי הן משלבות מדיטציה.בגוף התכנית עם זאת, תכניות רבות מציינות (. 7.7.3פרק ב, ר' )רכים 

מטרתם: ופעילויות ה"אלטרנטיביים" בָקֵרב, מופיעים במספר קורסים מ, אחת היוגהפעילויות 

באופן חוויתי ... בריאות ורעננות...גמישות ... בע"תרגילי נשימה והרפיה ע"י שימוש בדימויים מן הט

 , יוגה לילדים, אתר(.ָקֵרב) ריכוז"ההמערכת החיסונית, חיזוק ... ...דמיון מודרך ויצירתי

גם כן פיתוח ההקשבה, שקט  . מטרתן"דרך השיאצו"ו "לי-טאו"בָקֵרב ובניהן שיאצו תכניות 

מצויין, הם מטפלים כך פנימי, סובלנות וסבלנות, ביטחון עצמי ריכוז, קבלה ונתינה. המדריכים, 

הספר והיא ...שיפור -באתר החברה מפורטת "הכוונה" שבלימודי התכנית בבתי .ברפואה משלימה

ערכית תרבותית. דרך השיאצו  :שיאצו באה, למעשה, ללמד את חניכיה שפה אחרת]ה[" :התקשורת

הידברות לנשאף להגיע לאמון וכבוד הדדיים, הקשבה, סובלנות ושיפור התקשורת השיאצו הינו כלי 

 , אתר(.ָקֵרב)דבר הכרחי ונדרש במערכת החינוך כיום" , אחרת: בוטחת, מאמינה וללא אלימות

מדיטציה, דמיון בת "שפת הקשב" משלכך . העד"שהן אקלקטיות ברוח נוספות תכניות רבות 

משלבות יחדיו את ידי אותן מנחות( -; "תנועה לשקט" ו"מגע אוהד" )מועברות עלמודרך ויוגה

כוללות מגוון מרבית השיטות המוכרות בתחום )יוגה, רייקי, תרגילים מדיטטיבים ודמיון מודרך( ו

י יכולות יצירתיות גירו"-ושל מטרות: ריכוז, הפגת פחדים, בריאות פיסית ונפשית  רב עד להתפקע

 , שפת הקשב; ָקֵרב, אתר(.אתר בין הצלצולים)רדומות אצל הילדים" 
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מודגשים אינם אך אלה  ,קיימים ערכים ותפיסות ומדיטטיביות אלבבסיסן של פרקטיקות 

"ניטרליות" העשרה חוותית כ-. במקום זאת כפשרה שאינה מדוברת נחשבות אלה לבפעילות

המשלבות לצד במוצהר  "אידיאולוגית" יותרבדומה לפעילות גופנית. מחוץ לקרב קיימות תכניות 

  " של שרי אריסון.מהות החיים"יהן כגון תכנית תפיסותהתכנים המדיטטיבים גם את 

 רחבה קטגוריהתחום ושיבוץ בדרך ההעברה והמורים; תכניות דומות ב .8.2.ג

שמעסיקה הקרן.  73מטעם חברה קבלנית )מרמנת(נערכות על ידי מדריכים  ָקֵרבהפעילויות ב

, )אמסטרדמסקימדריכים אלו מועסקים כעובדי קבלן בתנאים הזוכים לביקורת בדבר חוקיותם 

עשרות גופיים עצמאיים, בכללן מרבית הפעילויות המדיטטיביות בארץ. בכך וכן באמצעות  (7007

כמפעיל המרכזי של תכניות העשרה במערכת. זאת, תוך מימון של  ָקֵרבבחר משרד החינוך בקרן 

. בהיותה התכנית הממלכתית המרכזית ולאור משרד החינוך וללא שימוש במורים מתוך המערכת

כשליש מהרשויות שזכו כי מבקר המדינה הלין אקונומיים -מטרתה לצמצם פערי העשרה סוציו

   (.II, 7007 )מבקר המדינההיו מבוססות בה להשתתף 

"עשרות בתי ספר כי: תבה באתר הסתדרות המורים בישראל דיווחה כ 7002-כבר ב, ָקֵרבמחוץ ל

בתקווה שאלו יביאו לשיפור האווירה ולירידה ... שיטות שונות של התפתחות רוחנית...מאמצים 

משמעותית ברמת האלימות. השיטות השונות, שרבות מהן מגיעות מהמזרח, כוללות מדיטציות, 

כל מה שיכול להביא לבית הספר מעט שלווה ורגיעה, ולמלא את ...שיאצו, דמיון מודרך, טאו, יוגה 

 .(7002)מושון, " הריטלין השנויה במחלוקת מקומם של השירותים הפסיכולוגיים המקוצצים, ותרופת

בין הגופים והפרטים המפעילים תכניות מדיטטיביות לתלמידים ניתן למצוא מגוון המשתרע 

"המרכז תכנית "שפת הקשב",  -סטנדרטיות לילדים מארגונים המפעילים תכניות מדיטטיביות 

טציה הטרנסנדנטלית )אתר( ברוח דרך תכנית המדי -הישראלי לגוף ונפש" )שזכתה למימון עירוני( 

 .(7007I)על ידי משרד החינוך וזכתה לביקורת מבקר המדינה לתרגול נאסרה למרות שמהרישי, 

עם האישית  ואת התנסותמבקש לחלוק התרגול המדיטטיבי לעיתים הוא יוזמה של מורה בודד 

מורה המעבירה ה דוגמות שכיחות לכך הן. גם אם אלו נחשבות פחות מקובלותשיטות ב ותלמידי

המשלב מורה לספורט (; ה7002ת ברפואה משלימה )דובדבני, מדיטציה בכיתתה בהיותה גם מטפל

ומדווח על רוגע, שיפור בריכוז וביחס שלהם לחבריהם  צ'י-שיעורי טאי "עמית"יסודי  ספר-ביתב

                                                      
73

שרותה עם משרד החינוך בשנתיים האחרונות עמד על מרמנת היא חברה לביצוע פרויקטים שהיקף ההתק 
 (.2112 ,אמסטרדמסקי)על אופי הקשר בינה למשרד החינוך מתח מבקר המדינה ביקורת . ח"חצי מיליארד ש
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 או ההורה המעניקה בהתנדבות הרצאות על חשיבה חיובית ומלמדת מדיטציה בימי מודעות

(. יוזמות אלה כשהן מביאות לשינוי בקרב הילדים זוכות לעיתים 7002ים )מושון, יבחטיבות הבינ

 (.7000לימונה,  ;7000 ,יוזמות בחינוך הגופנימשרד החינוך, )מצד ההורים למימון 

  דיון וביקורת .3.8.ג

נבחרה כחקר  ָקֵרבהשערה סבירה היא כי השימוש בגישות מדיטטיביות ימשיך לצמוח. תכנית 

כוחות נוספים שנוספו מקרה משום שהיא בעלת הסיכוי הרב להרחבת פעילות זו בישראל. 

התנועה להעצמת הרוח בחינוך קרן תל"י האחראית על מעל מאה מוסדות חינוך ו ןלאחרונה ה

שבראשה עומדים רבים מהאליטה האקדמית ופועלים בדרכים שונות לקידום פעילות מדיטטיבית 

. ניתן לשער כי דחיפה נוספת תגיע בעקבות השפעה מגופים מחוץ לארץ (7.2.)פרק ב הספר-בתיב

 "העוסק ביישום פרקטיקות "חינוך מתבונןמכון גריסון בארצות הברית, כדוגמת 

(contemplative education) הודות ולכן . למרות זאת, מדובר במגוון יוזמות 7.2.שהוזכר בפרק ב

תישאר השפעה ניכרת לאלו ( 0.1פרק ה,  ראההספר הבודד )-ביתללביזור הסמכויות למורה ו

 (.1.3פרק ב, ר' ) סגרת פיתוח הוויהמנעשה בבכך דיון  באימוץ פרקטיקות אלה ובהטמעתן.

  חקר מקרה טרנספורמטיבי   .9.ג

לא אנו , נים שום דבר בפסיכולוגיה.לא מבי]לנמדרק[ בפורום  אנו"

 ”מומחים לטרנספורמציהאנו רק ... ם, לא אנשי חינוךפסיכיאטרי

 

במסגרת חקר מקרה זה, לא אותרו ואפשר שעדיין לא מועברות בקרב תלמידים בישראל תכניות 

פרקטיקות אלה (. 1.3, ב)פרק )ראה פרק "יעד הוויה"  במובנן הצר מובהקותטרנספורמטיביות 

ן אם דרך שיש רואים בהן כמרכיב חינוכי, גם אם רדיקלי, יש לשער שיזלגו לחינוך. זאת בי

פרק ב,  'יות )רכנוילמערכות חלחדור כדי הפועלות גוברת שלהן בסדנאות למבוגרים הריות פופולה

 74הרדוף(.ו ביישובים קהילתיים )חריש, הררית ה(. ובין אם דרך המסגרת החינוכית עצמ7.7.3

 .לזליגתןתשתית האחרונות התנסויות הבוגרים וכוחם של אלה בהחלטות היישוביות מהווה באלו 

כדי זה. זאת בחשיבות לניתוח מקרה  נהישעוסק בעולם המבוגרים להלן על כן למרות שהניתוח 

                                                      
חריש ניתן להסתפק בציון ביחס ל( מונה את כליל, אמירים נאות סמדר, יחד, קהילת שיטים. 2115שמחאי ) 74

שמדובר בקבוצה בת עשרות חברים המקדמת תפיסות הרא קרישנה. רבים מחברי הקבוצה הם אנשי חינוך 
", ממשרד 2ספר שונים וכן מפעילה הקבוצה את עמותת "יוגה של אהבה" )אתר(, לפי תחקיר "חדשות -בבתי

החינוך ממתין לאכיפת המשטרה )גליק, ראיון,  החינוך נמסר שהוא דחה בקשה לרישיון גן, וצו סגירה נגד בית
( 23.13.12, 21.3.12לו ) (. מתוך פגישות אישיות ומפגשים פתוחים עם חברי קהילה זו ביישוב ומחוצה2111

  (.2112שנעשו לצורך מחקר נראה כי הטענות נגד קבוצה זו מוגזמות ומקורן ברדיפה דתית )ראיון, חריש, 
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בעתיד הקרוב  הספר-בתיבדבר הכיוון אליו תתקדם ההכשרה בם דיון מקדים ולקיתשתית לקבל 

 לעולם הילדים. אל הפרקטיקות הטרנספורמטיביות  זליגת עם העולות בשאלות החינוכיותו

-( במספר בתיI AMדוגמאות לזליגה זו ניתן למצוא בעבודת "הומניקשיין" )שהתפתח מארגון 

יעקב -)בנדס ( שפותחה ביחד עם משרד החינוך8.8ספר: תכנית "משכיני שלום" )ר' סע' קודם 

, "הומניקשיין"(, וכן בעבודתו הטלוויזיונית של המנחה הבכיר לשעבר ב7000; רווה, 7000ושגיב 

פרק  - "טכנולוגיית העצמי"שובץ כמקרה גבול ב)"גיבורים של החיים" עם נוער בסיכון -באלון גל, 

, ננקטו "לנדמרק"ו "הומניקשיין"כנגד רבים ממייסדי ארגונים כגון ש(. נראה שיש לציין 1ד, 

בהמשך  'לעתים ממניעים דתיים )רנבעו מאידך אלו  75חקירות משטרתיות או צעדים משפטיים.

 (, ולמעט הסיינטולוגיה שנאסרה במדינות רבות במערב, הסתיימו אלה בלא כלום.2.1הפרק סעיף 

חינוך "ורמטיביים הנכללים במקרים נובע גם מכך שהמנהגים הטרנספהאפשר כי הקושי באיתור 

 כשתכניות אלוטקסים בעלי זיקה דתית. זיקה זו מועדת להסתרה נתפסים לרוב כ "החדש

שיימצאו  יש לשערבשטח החינוכי (. בשל כך, 0.0פרק ה,  להיכנס למערכות חינוכיות )ר' מבקשות

שיפור הישגים או כגון "נטרליות" המיושמות למטרות תועלתניות )פרקטיקות טרנספורמטיביות 

 .הכסות כגון ביישובים קהילתיים רוחניים סגוריםלגמרי על הפחתת אלימות( או כאלו שויתרו 

 היקף פעילות ואפקטיביות   רקע, מקורות, .9.1.ג

פעילותה  דומה בהיבטיה, " EDUCATIONלנדמרק"הפורום של חברת לחקר המקרה נבחרה סדנת 

לאומי המפעיל גם בישראל -( הוא מוסד בין"I-Am")כמו  "הפורום" 76(.I Amלארגון הומניקשיין )

 סדנאות צמיחה אישית למבוגרים. הפורום מגדיר עצמו כ"ארגון חינוכי" )פורום לנדמרק, אתר(. 

"הם בני המעמד הבינוני: נותני שירותים ובעלי מקצועות לפי עיתון טיים  "פורום"המשתתפים ב

, מיחסים עכורים עם בני משפחה. חופשיים. הם באים לסדנה כי הם סובלים ממועקה כרונית

חוויה של (. הסדנה מספקת אפשרות לשיתוף ו7000)קיין,  ובפשטות, אינם שבעי רצון מחייהם"

שנים מה ששמרו בבטן והתביישו בו . לעתים לראשונה משתפים המשתתפים סולידריות ופתיחות

צמו פעמים רבות ארוכות. שיתוף זה, בעיקר כשנעשה מול קהל של עשרות ומאות, מספק כשלע

                                                      
75

פט גרוב נטען: "עקב חשש להתפתחות כת נפתחה חקירה רשמית של משרד  ”I AM“ כנגד מייסד שיטת 
הבריאות והוצאת צו איסור על קיום הסדנאות. גרוב, שנבהל, הסתלק מהארץ. מי שנשאר לטפל בחקירת משרד 
הבריאות היה שגיב. בסופו של דבר החקירה הסתיימה ללא תוצאות, וצו האיסור בוטל". בשל כך שונה שם 

 (.2113נפתחו חקירות )סולומון,  (EST)מניקשיין; גם כנגד מייסד הפורום בגלגולו הקודם הו-הארגון ל
76

כגילוי נאות, אציין כי מחבר עבודה זו השתתף בעצמו בסדנת הומינקישיין מספר שנים לפני כתיבת עבודה זו.  
 שאיפה לאוביקטיביות וכדי להימנע ממעורבות רגשית נבחר על כן דווקא "פורום לנדמרק" לסקירה. גם מתוך 
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 20-החל משנות ההשתתפו  "פורום לנדמרק"בסדנאות הערכות הן כי . תחושה אמתית של הקלה

-כומכניס הפורום פועל מסן פרנסיסקו . (ביותר)לטענת הפורום מדובר  עולםקרוב למיליון איש ב

    (.7001 ; שירם,7000)קיין,  יים. בישראל משתתפים מאות אנשים מדי שבועמיליון דולר בשנה 10

", שהמשתתפים בו מדווחים על "מספק חווית למידה מואצת ורבת עוצמההפורום מגדיר עצמו כ

רמת  ;איכות מערכות היחסים שלהםמשותפות בחמישה היבטים מרכזיים:  תוצאות

חוויה של ; קבלת החלטות; בהתנהלותם בחייהםביטחון עצמי ויעילות אישית; פרודוקטיביות 

 .(מחייהם )פורום לנדמרק, אתרת ההנאה ורמ בעולםההבדל שהם עושים 

 העברה והמורים הדרך  .9.2.ג

יות המנחה איש-בין, כמו בטכנולוגיית הלמידה של מיכא"ל, לא ניתן להפריד "פורום לנדמרק"ב

על אף שהפורום לתוכן המועבר. זאת בניגוד למשל לתכנית כישורי חיים )דרך העברה ישירה צרה(. 

)פורום  משתתפים" 810"זו אינה הרצאה אלא דיאלוג בין מנחה ל...  יומתרכז בהעברה ידע, לדבר

  זאת בניגוד להומניקשיין, שם המרכיב הסדנאי חווייתי תופס היקף זמן רב יותר. לנדמרק, אתר(.

ביא רבים לראות בפורום הכריזמטי, קהל משולהב וסדנאות אינטנסיביות  מנחההשילוב בין 

"הלידר, המנהיג, מבטיח גאולה ...כל אפשרות שאתם  (:7001)שירם,  חוויה דתית בלבוש חילוני

זמינה לכם מתוך השתתפותכם בפורום של לנדמרק ...]בפורום[ לא מדברים ...ממציאים עבור עצמכם 

שיפור עצמי זה משחק קטן מדי בשבילנו. אלא על קפיצת מדרגה ... על שינוי, אלא על טרנספורמציה

 .(7000)קיין,  ו רק מומחים לטרנספורמציה"אנ... ם שום דבר בפסיכולוגיה...אנו בפורום לא מביני

בפורום )כמו בהומניקשיין( אינו עולה מתוך הסקירה התיאורטית  המנחהמקומו הדומיננטי של 

תוך  מתרחש בקבוצהבבתכניות טרנספורמטיביות, במקום זאת מתמקדת הספרות  העוסקת

במבנה הסמכותי הנוקשה זאת לצד פחות התמקדות  77.בישראלזו כולל  עיסוק ביחסי הכת והגורו

 .והשפעה קבוצתית( )שכירומסתפקות במנחה כריזמטי הנעדרות מנהיג  אלה בקבוצות מסחריות

 (. 7001" )שירם, אין מנהיג להעריץ"כי לא מדובר בכת שלנדמרק שביקש להוכיח -בבכיר וכך 

                                                      
77

( מתריעה כי העובדה שרוב "המורים הרוחניים" של הקבוצות בישראל טוענים שעברו חוויה 2115ליבליך ) 
 מיסטית משמעותית, עשויה להיות הרסנית.
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 סיינטולוגיה -בתחום ושיבוץ בקטגוריה רחבה תכניות דומות  .9.3.ג

פרק  אהר", לנדמרק"צוינה בסקירה כבעלת דמיון ל)שלצד נסיונות החדירה של חברת הומניקשין 

התשתית הסבירה ביותר לשילוב  ,( ואולי נסיונות סמויים מהעין בישובים הסגורים2ד',

בשיתוף מכון זו  .תל"יהחינוך רשת פרקטיקות טרנספורמטיביות רכות במערכות החינוך היא 

תכנית אחד מארבעת מיעדי  במוסדות החינוך שלה. מכון לקידום החינוך הרוחנישכטר הקימה 

"פיתוח פעילּויֹות חינוכיות וטקסיות מעוררות -מכוונת ל -"נשמה יתרה"  -הדגל של רשת תל"י 

 . (7007)שיקלי, קבועות כמו חוויות שיא  השראה, שבכוחן לספק חוויות רוחניֹות

. הסיינטולוגיה לא נבחרה לשמש את הדוגמה הקיצוניתהסיינטולוגיה תכנית מהווה יה זו קטגורב

משום שהיא אסורה לתרגול בישראל בישראל  הספר-בתיכחקר המקרה למרות פעילותה ב

 ספר-בתיהפועלת ב ההסיינטולוגיובעולם, וסביר שתישאר כך, ומשכך תרומתה לדיון מוגבלת. 

ברצונה לסייע בהגשמת יעדים  ;במטרותיה המוצהרותלחקרי המקרה אחרים בישראל, דומה 

מתן כלים של תהליך קבוצתי ברצונה להשיג את אלו באמצעות  ;אישיים, כגון לימודים ועבודה

, ההסיינטולוגי .פיתוח יצירתיות, קידום המודעות האחריות לחברה והסביבהוצמיחה אישית לצד 

צמה כטכנולוגיה, אך בשונה מהן היא מצהירה על עצמה במפורש על עמכריזה גם בדומה לאחרות 

ישות רוחניות מחוננת היכולה יכדת. דת המבוססת על אמיתות יסודיות ובראשן שאדם הוא 

 )סיינטולוגיה, אתר(.  להשיג אושר מתמשך ומצבי מודעות חדשים

את  7009במדינות רבות במערב, הסיינטולוגיה מוגדרת ככת. בצרפת הרשיע בית המשפט בשנת 

הכנסייה היא למעשה הונאה, אך נמנע שכנסיית הסיינטולוגיה בהוצאת כספים במרמה, וקבע 

 The"-כ אותה הגדיר TIME(. עיתון 7009סוכנות הידיעות,  YNETמלהוציאה מחוץ לחוק )

Thriving Cult of Greed and Power" (Behar, 1991.)   הגדרתה ככת נובעת בין השאר מדרישתה

הדרישה להעברת ההון לידי העמותה  78היותה חסרת סובלנות,מחבריה לניתוק קשרי משפחה, 

מבדילה אותה , תלות ושטיפת מוח הדרישה לניתוק קשרי משפחה לשם התמסרות 79עוד.ו

אפילו כדי להימנע לשם השוואה, בפרויקט מיכא"ל . בקצוניותה מארגונים מקבילים ותוכניותיהן

 מנתקים המנחים קשר עם המשתלמים בסיום הקורס. יצירת יחסי תלות מאפשרות ל

                                                      
78
 של קמפבל בין התנועות הדתיות החדשות לבין כתות. (, מציעה להיעזר באבחנה21, 2115שמחאי ) 
79
 .(1553תעסה, -)דוח גלזר הסחיטל ושימוש במכונת אמת שפרשו חברים הטרדת תרופות, ממתן הימנעות כגון 
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למרות זאת, ולמרות כתבות חוזרות , 7002-ב בישראל אסר משרד החינוך את פעילות העמותה

  (.7007Iהמדינה )תריע מבקר שמכפי  בישראל ספר-מספר בתיפועלת העמותה ב בתקשורת,

לשגשוג העמותה "הכיסוי בהתנדבות תחת כתכנית חיצונית נעשית בבתי ספר בישראל פעילותה 

פעילות  .)אתר( "ארגון ליישום הלמידה" ותכנית "הדרך אל האושר"-ה ,וביטחון במזרח התיכון"

ילות העמותה נעשית באמצעות ספרי הדרכה, סרטים ומדריכים. למרות שבשלב הראשוני של הפע

 בבתי הספר הפעילות הינה קונבציונלית אלו הממשיכים ללמוד את תכני עוברים שינוי קיצוני. 

 בקרביחד עם חוסר מודעות הניתנים ללא תשלום כגון ספרים, סרטים והרצאות  העמותה שירותי

 למהות האמתית של סיינטולוגיה, הביאו לשגשוגהבנוגע אקונומיות הנמוכות -השכבות הסוציו

לצד תכניות חיצוניות אלה מפעילה העמותה  עותק שמור(. העמותה לשגשוג במזרח התיכון,) שם

ממשיכה פעילות בתי ספר ברוח כנגדם הליכים משפטיים למרות בתי ספר סיינטולוגים במהותם. 

; 7002 ; טבת7007ברזילי, -)לויאביב -ו"פפה" בתל"עתיד" במקווה ישראל הסיינטלוגיה כגון 

ינטולוגים ימועט בתכנים סחינוכי נעשה שימוש  הסוהר בתיב גםיצויין כי  (.7000, אשד

 .)"קרמינון"( כדי להעניק לאסירים "כישורי חיים" )שירות בתי הסוהר, אתר(

, כולן בכסות מתונה ואופנתית, ניתן למצוא גם את הספר-בתיבין התכניות הסיינטולוגיות ב

מכין את הילדים שלנו לחיים? מה עושים עם הילדים "...האם בית הספר באמת ": לחיים ג"קאוצ'ינ

? ...באחד מבתי הספר הנחשבים ...ך ניתן לעזור לנוער חסר מוטיבציהשקשה להם חברתית?  אי

)העמותה לשגשוג  לקשים ביותר בארץ, החל בשנה שעברה להתבצע פיילוט של פרויקט ערכים..."

 וביטחון במזרח התיכון, עותק שמור(.

ית הטרנספורמטיביים בעבודה זו נעשתה תוך דחיית הגדרות קיימות. סטמבלר הגדרת קטגורי

מציע הגדרה מרחיבה לגישות טרנספורמטיביות הכוללת קבוצות תמיכה ועזרה עצמית ( 7009)

הצוברות פופולריות )מהשמנה עד ניהול כעסים(. הגדרת וקסלר מציעה לראות בישיבות חסידיות 

"...יש מחויבות  מתאימות לחקר המקרה:כטרנספורמטיביים,  ספציפיות, המשתמשות במרכיבים

)וקסלר,  יומית"-חוכמה מלאה שמחה של חזרת הקדושה ברמה היום...ל'התלהבות אקסטאטית', 

כחקרי מקרה נובע מכך שהחינוך החדש  והנימוק להימנעות משימוש בישיבות אל .(029, 7002

למרות זאת,  (.7.3.0וסולד מהדת הממוסדת )פרק ב, , הינו חילוני מיסטיםברובו, למרות סממנים 

  לא ניתן להכחיש כי לקבוצות אלו זיקה טרנספורמטיבית חזקה שיש לשער שחלקן ימשיכו לפתח.
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 כתבין על הגבול בין קואוצ'ינג קבוצתי ל –דיון וביקורת  .9.4.ג

בות מתרכמעט ואינם מפספסים אף מקור  "הומניקשיין"ו "פורום"המקורות האקלקטיים של ה

בהתאם . סיינטולוגיהונצרות זן בודהיזם, ת, טאואיזם, הפילוסופיה האקזיסטנציאלי - עד"שמה

כביטוי , (אדיוקיישן"חינוך לנדמרק" )"לנדמרק " -ניתן למצוא בעצם השם לעקרונות העד"ש 

 שהוזכרו בין חינוך ורווחה נפשית. האקלקטיקטגוריזציה והחיבור -דהל

חפיפה לששת הכישורים: אושר )"חיים מדהימים"(, ניתן למצוא בקלות , "פורום"אתר הב

מרכזיות ו מוטיבציה, אופטימיות, יצירתיות, חשיבה חיובית )"צרו עתיד שהוא עיצוב שלכם"(

הקורס למתקדמים ומטרת  " "לשפר את התפקוד האינטואיטיבי. הומניקשיין )אתר( מציעה החוויה

הלחץ "... כיצדתיאור זו חופף לתיאורו של וקסלר  ".גישה לביצועים ללא תחרות לספק"היא 

 .(032, 7002וקסלר, ) "לב ל"הווייתו" של המבצע-לביצועים יוצר צורך להקדיש תשומת

( נוגע ברובו להיבטים אתיים ESTׂׂ)ובשמו הקודם  "פורום לנדמרק"המחקר הביקורתי אודות 

(Tipton, 1984 כנגד רבים .) מארגונים אלה או מייסדיהם נפתחו כאמור חקירות פליליות במגוון

עבירות. החשש גובר כאשר מדובר בילדים. בארץ, מציין רובינשטיין כי היו משתתפים שהגיעו 

, אתר(. מרב Doctorsללא עבר פסיכיאטרי ויצאו ממנו במשבר פסיכוטי ) "פורום"לסדנאות ה

הנחשבים לשנויים  לנפגעי כתות", ו"יד לאחים"הביקורות מגיע מאתרי העמותות "המרכז 

 ואף זכולמרות זאת, זוכים הארגונים לשיתוף פעולה עם משרדי ממשלה שונים  80.במחלוקת

 (.7009, שעבוד נפשי, NET)שפ"י . פסיכולוגי של משרד החינוך-הייעוציבאתר אזהרותיהם לפרסום 

חשוב לציין כי הדין הפלילי בישראל אינו אוסר השתתפות בכת או ניהול של כת )רק נזק שנגרם 

, הגיש צוות של משרד הרווחה את המלצותיו לתיקוני חקיקה לשם 7000בשל כך(. במחצית 

דוח ה(. 7000משרד הרווחה, -הגדרת כתות ופעולה חוקית: מנהיגיהן ופעולותיהן )דוח כתות

קבוצות המתלכדות סביב אדם או רעיון, תוך שימוש -ככתות פוגעניות הגדרת את  ( מציע73.02.00)

בשיטות של שליטה בתהליכי החשיבה ובדפוסי ההתנהגות, לצורך יצירת זהות נבדלת מהחברה 

ותוך שימוש במצגי שווא. קבוצות אלה מעודדות לרוב תלות נפשית, נאמנות, ציות וכפיפות 

ות את חבריהן לצורך קידום מטרות הכת, וגורמות לנזקים נפשיים, למנהיג הכת ולמטרותיו, מנצל

  . חברתיים, בקרב חברי הקבוצות, משפחותיהם והקהילהאו פיזיים, כלכליים 

                                                      
80

. "המרכז לענייני כתות" קבלה לעם" -עמותה "בני ברוך אלה הגדירו כְּכת את "לנדמרק", "הומניקשיין" ואת ה 
שנויים במחלוקת, בין השאר בטענה לפעילות ממניעים דתיים תוך פסילת התארגנויות "כופרות" ו"יד לאחים" 

 ( כחלק מדוח זכויות אדם.2111והתנכלויות, עד כי זכו לאזכור בדוח מחלקת המדינה בארצות הברית )
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יותר מאשר משרד כי הן  הנראככת.  "הפורום"להגדרת מתנגדות  (7000) מייזלסוהלחמי -בית

שצברו סדנאות הצמיחה למבוגרים את השינוי בציבור הרחב ובלגיטימיות מייצגות הרווחה 

ק והומניקשיין נחשבים ללא יותר רמצב כיום לנדמב( 7002ויסמן )לטענת נים. בעשורים האחרו

נראה שמדובר בקוצ'ינג אך כזה שמפעיל באופן מובנה לחץ פסול על משתתפים  .קבוצתי מקוצ'ינג

תית כמתנדבים לעבודות מצוקה( לגיוס משתלמים חדשים, ונעזר בהם באופן בעייתי מבחינה אב)

שנראה אכן לא לצד ההיבט החוקי ולמרות (. 7001טלמרקטינג ותפעול בשירות הארגון )שירם, 

 מדובר בכתות חשוב לבחון אילו מאפיינים המגדירים כתות נמצאים בקבוצות הפועלות כיום.

רוחני -התיאורטי"כשמצטרפים לכת, אף פעם לא ניתן לעיין מלכתחילה בכל החומר :  המסתוריותכך 

. החומר אינו חשוף לעין כל, אלא הוא סודי. לסקרנים נאמר כי יעיינו בכתבי הקבוצה בבוא "הנלמד בה

סקרנים ההעת. כשיהיו מוכנים לכך. מדובר במניפולציה, שמטרתה שליטה וליבוי הסקרנות, כדי ש

מאחורי תכנית לימודים יימשכו פנימה, לתוך הכת. באותו אופן, מגיבים אנשי הכת לשאלה מי עומד 

חשיפת הידע ההדרגתית שאפשר  .NET (7009) ישפ") כזו או אחרת, שהם מציעים למערכת החינוך"

(. בהומניקשיין 0922גלזר, -שיפוט של החבר )תעסהבהתאם להפחתת כושר הבמכוון נעשית 

סדנה, ולנדמרק יש גילוי מלא של המבנה הארגוני אך המשתתפים נדרשים לא לחלוק את תכני ה

 .סודות מסחרייםובמקביל שמירה על  החוויתי במרכיבלא לפגוע שאך אפשר שאכן מדובר ברצון 

הבטחות  והואוהסיינטולוגיה  " ואף במיכא"להומניקשיין"ב, "פורום"מאפיין כת נוסף מופיע ב

 .NET (7009) ישפ") ויחודי בכל תחומי החיים ובזמן מינימלי לשיפור מדהים פיקטיביות(סביר ש)

המיושמת לאחר שעות  "הטכנולוגיית הלמיד"הסיינטולוגיה בארצות הברית לטענת של  כך

ת אצות"וקורסים מזורזים למורים הביאו ל "הופכת תלמידים נחשלים למצטיינים"  הלימודים

  .(70, 02, 7003)הארגון ליישום הלמידה,  חסרות תקדים"

 מתנגדות לביקורת -ם והומניקשיין הפורו -ברוח העידן החדש, סדנאות אינטנסיביות אלו 

אך (. 2, וראה פרק ד, 7000)קיין,  כשלים, חסרונות אנושיים מוקציםורואות בהן  ספקנותלו

"...הפורום משווק רק אשליה של  :הביקורת משגשגת באינטרנט, באתרים ובפורומים הדנים בכך

עולה לרוב עם התפוגגות החוויה המיסטית הרגעית של שיתוף. ביקורת זו  .(7000)קיין,  גאולה"

"ההופכת לרעל וקסלר רואה בסדנאות אלה מעין תרופת נגד רגעית לניכור, אך גם כתרופה 

שינויים מהירים ודרסטיים  שלתהליכים זאת לצד חשש כי (. 022, 7002)וקסלר,  החברתי החדש"

ד הרווחה לבחינת תופעת דוח צוות משר; 7000 )גרין, שטיפת מוחמעין אלא  "אינם מיסטיים",
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קיצוני משרד הרווחה (, דוח 7000) אורון-קליןמדבר ו-. עם זאת, לטענת רוח(7000, הכתות בישראל

 (.7000יום עיון,  ר,)מכון ואן ליבעשורים האחרונים הנורמליזציה שהחלה המדינה  פוגע במגמתו

טרנספורמטיבי המשלב מרכיבים מכל ה" מייצג את המודל פורום לנדמרק"חקר מקרה ה

הקיים גם )קהילה בהקטגוריות הקודמות לו על הרצף: הוראה פרונטלית; שילוב ההתנדבות 

 שימוש בטכנולוגיות העצמי ובפרקטיקות מדיטטיביות.ובגישה הישירה רחבה(; ובסיינטולוגיה 

חינוכי מקצועי, כפי קטגוריה זו בקצה הרצף מומלץ שיוקדשו מרב מאמצי הפיקוח והדיון לביחס 

שיפורט בפרק הבא. הדיון נדרש בשל הסכנה שבזליגתה לעבודה עם צעירים, סכנה הגוברת לא 

רק בשל תרבות סדנאות של עידן זה אלא בשל תועלת שיש בהן לרבים כל כך. דיון נדרש כדי 

וי , וכדי להימנע משלילה גורפת שעשויה לפספס מרכיבים חיוביים שראמחד ותנלהישמר מהסכ

 שוב תוך פיקוח הדוק.זאת  מאידך. שיאומצו

מוצעת טבלת שיבוץ תכניות שונות לפי ניתוח קריטריונים. כל התכניות זכו לציון  0בנספח 

כפועלות לסיוע בזיהוי רגשות ולניהולם, וכן ביחס לסיטואציות חברתיות )למעט מיכא"ל אשר 

היה לקבוע מי סייע לפיתוחה אלא רק אינה מתמקדת בכך(. ביחס לפיתוח האינטואיציות לא ניתן 

(. בהכללה ניתן לומר שמרבית התכניות 0( ומי לא הצהיר )X-מצויין במי מהן מצהירה על פיתוח )

 חברתית כפי שהגדיר מרכז קאסל. -פועלות לפיתוח הכשרה רגשית

משום שפיתוח הטכניקות נעדר רוחניות וכן משום שההכשרה הישירה הרחבה במספר היבטים 

סכימת הנקודות המופיעה בטור  ,"מדלגת" מעל פיתוח הטכניקות אך חותרת לפיתוח ההוויה

נקודות, זוכה  3-. כך למשל בעוד כישורי חיים זוכה להשמאלי אינה יכולה להחליף דיון מורכב

נקודות, אך יש לזכור את: הסיכון שבשימוש בפרקטיקות אלה; במחיר  01-הטרנספורמטיבי ל

  .יהם ובזמניות האינהרנטית כמעט המתלווה לכוחות המוענקים במסגרת זונפשי המתלווה אל
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 דיון  .ד

על תכניות חינוך העד"ש ערכי השפיע יישום שאלות: באיזה אופן ההוצבו בפרק המתודולוגיה 

ניתוח תוכן היה מודל תיאורטי חינוכי חדש. כלי המחקר עשויות להתגבש ל אלואם הבישראל ו

חברתית -תכניות שונות, ממלכתיות וחיצוניות, להכשרה רגשיתשל  ביסלקטי מבחר מתוך ביקורתי

פרק ב ייבחן יישומם בחקרי המקרה. זאת לשם בביחס לערכי העד"ש שנסקרו . במערכת החינוך

עולות במשותף מן התכניות שנסקרו ושחושפות תמות ודרכי העברה ההצגת מסקנות רוחביות 

ראשית  .נקודות התורפה הדורשות פיקוחלזיהוי אלו יסייעו  מרכזיות של החינוך החדש בישראל.

 טכנולוגיות הלמידה ובמממנים של החינוך החדש.במורים, ביסקרו השינויים שחלו בערכים, 

  : ערכים, מורים, טכנולוגיות ומממנים מרכזיותהתמות ארבע הדיון ב  .1.ד

 התכניות מטרות בין וחפיפה מטרות "מרקט-סופר": "החדשים הערכים" .1.1.ד

חפיפה בין הוכן מבוקשות בכל אחד מחקרי המקרה שנבחרו, בולטת רשימה ארוכה של מטרות 

הרשימות השונות במקרים שנבחנו. עם זאת, נתגלה פער בין המטרות המוצהרות לעשייה בפועל. 

"הנכונה" השיווקית הצהרת ערכים אפנתית, בטרמינולוגיה מהרצון ל, פער נוצר בחלקוהאפשר ש

כדי להסתיר עשייה ארכאית )כישורי חיים(, . אפשר שזאת גם בתחתהם לחסות אשר כולם מבקשי

למרות הפער בין ההצהרות ליישומן, עדיין רצף התוכניות לא חוקית או מיסיונרית )סיינטולוגיה(. 

תיאורטית שנסקרו שואבות ממאגר ערכי משותף ואפשר שאלו אף מהוות יחדיו חלק ממסגרת 

. הפער בנפרד תכניותכל של  המטרות המוצהרותניתוח ברבה תועלת אין נראה ש עדיןחדשה. 

 טריונים של החינוך החדש.יקרהאת טבלת  0דרך נספח בפועל  בחינת היישוםמדגיש את חשיבות 

בתכנית הגישור של אפילו דוגמא לכך היא שימוש בביטויי חיבור בין גוף לנפש על פני הרצף כולו. 

"הכל מתחיל דרך הגוף, החושים, -"גישור טרנספורמטיבי" ו ים כגון"גבים" נמצא את הביטוי

ית היא לקדם ספר-בית. בדומה, מטרות תכנית היוגה ה(, גבים, אתר)ויניקוט התנועה והנפש"

בקצה )קרב ]ב[ טאו לי, אתר(. ושיפור התקשורת"... בטחון עצמי, יכולת ריכוז... .סובלנות וסבלנות"..

בתכנית כישורי חיים הממלכתית, למרות פרקטיקת ההוראה הפרונטלית האחר של הרצף, 

אינטגרציה בין גוף, נפש ורוח מטרות חדשנית ורוחנית "ההמסורתית )כיתה, מורה, לוח( רשימת 

 (. 7002משרד החינוך, כישורי חיים, לצורך חיים מלאים יותר במסגרת הקהילה האנושית והטבעית" )
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 חברתי לפעילויות שאינן רלוונטיות-ביקה" את מטרות הפיתוח הרגשי"מדָקֵרב תכנית הדרך שבה 

של עוצמת הצו האפנתי מבהירה את  אתר(, "Growing with ABC"קרב, כגון לימודי האנגלית )

הפרקטיקות המדיטטיביות הצמדת בליל יעדי כישורי חיים אל הרציונלים של מעניין ש .העד"ש

 81אינו בלעדי לישראל.הספר -בבית

 חינוך החדש הה"מורים החדשים" של  .1.2.ד

מסקנה נוספת העולה מחקרי המקרה היא שהחינוך החדש מסתמך במידה גוברת על מורים 

מורים מתוך המערכת, בשאר ידי -ירה )צרה ורחבה( המועברת עלחיצוניים. למעט בהכשרה יש

חס להכשרה ביגם זאת ועוד, הקטגוריות המיוצגות בחקרי המקרה מדובר במדריכים חיצוניים. 

כדי רציונלית" הקיימת -"הטכניתדרישה לשינוי יסודי בהכשרת המורים המתחזקת הישירה 

 .(7002תדמור )) את תלמידיהםידעו להצמיח אשר  להכשיר מורים "אחרים"

, כמו תכנית כישורי חיים המשתמשת במורים בהכשרה ישירה צרההפער בולט כאשר מדובר 

חברתיות ונדרשים -מתוך המערכת. מורים אלו אינם נבחרים על בסיס יכולותיהם הרגשיות

לשימוש בחוויה וללא התנסות מינימלים להעביר תוכן זה של פיתוח רגשי חברתי ללא תנאים 

כמו מוטיבציה והנעה  לפתח יכולותעצמם אישית. השחיקה במערכת החינוך מקשים על המורים 

מדריכי תכניות חיצוניים. עם זאת, קושי זה היה אחת הסיבות לשילוב הגובר של נראה שפנימית. 

-מערכת לקדם את המקצועיות של ההכשרה הרגשיתבניסיון סימנים לשינוי כיוון ניתן למצוא ב

 (I ,7000)משרד החינוך  "מהוראה להנחייה"חברתית של התלמידים, בין השאר באמצעות המעבר 

 וכן במינוייה של פרופ' מייזלס החוקרת את ההתפחות הרוחנית ליו"ר המזכירות הפדגוגית. 

)"קהילה אכפתית"( מתבססת אמנם על מורים מתוך המערכת, אך  הגישה הישירה הרחבה

חדשים מרכיבים שילוב בהכשרתם כ"סוכני שינוי" יותר מבגישה הצרה. זאת, תוך משקיעה 

בתכניות הלימודים הפחתה , והערכה של תלמידים עמיתים קידם: מעורבות תלמידיםבתפ

האנתרופוסופיים שהוגדרו כחלק מהכשרה ישירה רחבה כבר מיישמים  הספר-בתי. הרגילה

מורים ההולמת יותר את היעדים הרגשיים המצופים מהם. ניתן לשער כי שהכשרת מורים 

 .המיושמות אצלםבתכניות  צפייהידי -עלגם ת האחרות זוכים להכשרה בקטגוריוהחינוך במערכת 

                                                      
81

ודדות בדומה לישראל, גם בפרלמנט בהודו הוצג בליל מטרות להנמקת הצורך ביוגה למשל כנדרשת להתמ 
 ,ולשם פיתוח כישורי חייםואיכות חיים, , כחלק מתפיסת בריאות רחבה בחינוך המערבי ו"מחלותיו"עם המשבר 

 .(The independent,2010) משמעת, ועידוד הנוכחות בכיתות
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מתוך על מורים ברובה )פרקטיקות יעילות עד טכנולוגיות( אינה מסתמכת  קטגורית הטכניקות

כגון ", ות. ב"טכנולוגי(מוריםהשתלמויות בגישור ל )לצד חיצוניים מדריכים על אלא מערכתה

מתוארים במושגים כגון יחידת עילית חינוכית המזכירים בפרויקט מיכא"ל, המנחים החיצוניים 

אינדיבידואליות" ברפואה "לעיקרון מקביל ה)מיכא"ל, עקרונות(.  הרוחני מהמזרח המורהאת 

 (.7.1פרק ב, ראה )למטופל המטפל לקשר בין מיוחדת בו ישנה חשיבות האלטרנטיבית 

בשיתוף הפועלת של תכניות חיצוניות כגון קרב  במנחיםמדובר , ותהמדיטטיביבפרקטיקות 

מרבית מדריכי הפעילויות  מדיטציה(.מנחי מסחריות, או התנדבותיות ) תכניות ,משרד החינוך

, אמסטרדמסקימרמנת ) תחברבמגיעים מתכנית קרב מועסקים כעובדי קבלן ההמדיטטיביות 

, תרבות הפנאי םהתנסויותמתוך שפרטיות של מורים הזמות ויה גובר היקףבמקביל,  .(7007

 .לאהדה ולגיטימציהזוכות והרפואה מתרגמים פרקטיקות מדיטטיביות "רכות" לכיתותיהם. אלו 

 מגמה זו ותהפוך לכוח דומיננטי בחינוך החדש.תתחזק  התמסדות תרבות הפנאיסביר שעם 

 ותם. האפיון כאן הוא שהמנחים בחרו והתמחו בפרקטיקות אלו והתנסותם היא הכוח המניע א

בזליגה שימשיכו לשגשג בתרבות הפנאי למבוגרים ומשם  סבירהפרקטיקות הטרנספורמטיביות, 

כיום, סביר  הספר-בתיאינן יכולות לשגשג באלו משום שמסגרות חינוכיות. לאיטית יגיעו 

פורמלי ביישובים מבוססים ובחינוך הפורמלי על ידי הקמת מסגרת -החדירה תחל בחינוך הלאש

 (2)פרק ד,  ביישובים הסגוריםהחינוך ו יםהסיינטולוגי הספר-בתיית פרטית או יישובית. ספר-בית

המורים במסגרות אלו יגיעו מתוך לכך שאינדיקציה  . באלו ניתן למצואלכךתשתית מהווים 

 מחויבותם והתמסרותם הרגשית למטרות הגוף האידיאולוגיבשל וייבחרו בין השאר המילייה 

 . קות טרנספורמטיביות אלוהעושה שימוש בפרקטי

המסתמכת על מורים שלא זכו  - כישורי חיים - ניתן לשער כי מתכונת ההרח"ב הישירה הצרה

. אולי באמצעות מכללת מורים גוברת בתוך המערכתלהכשרה מעשית תזכה מתאימה להכשרה 

אט לגסוס לאבד מחשיבותה ועשויה ישירה במסגרת הממלכתית . אם לא כך, הכשרה אליטיסטית

יכולות המורים והתאמת . במקביל יימשכו הניסיונות המקומיים )גישה ישירה רחבה( לשיפור אט

פרטיים לצד  ספר-בתי. אלה יתבטאו בהקמת כפי שנעשה כעת ברשת תל"י רוח החינוך החדשל

, כגון אלה שמציעה התנועה להעצמת הרוח בחינוך. היקף הפעילות המועברת מגווניםכיווני פעולה 

. המסקנה של משרד החינוךביר שתגדל על אף ניסיונות הבלימה על ידי מדריכים חיצוניים, ס

מתקשה לתת מענה באמצעות מוריו ותוכניותיו כי החינוך הממלכתי היא , מהמגמה המסתברת
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המשך האלטרנטיבות העומדות בפניו הן: ו תחברתי-תרגשיהכשרה  רלוונטי ואטרקטיבי של

 תכניות חיצוניות.או הסתמכות גוברת על בהכשרת המורים שינוי יסודי התפוררות, 

ובמזכירות במכללות , פקולטות לחינוך באוניברסיטאותבסביר גם כי מעורבותם של בכירי 

להכשרת מורים בעלי "היות" ובכך המסגרות של תמשיך בתהליך המיסוד האקדמי הפדגוגית 

. הכשרתם של כיוםהטכנית של המורים  ההכשרין הלבתצמצם את הפער בין צורכי החינוך החדש 

. וקדימה על הגרףלקיים בגישת ההכשרה הרחבה בדומה , תיערך בעלי "היות" "מורים אחרים"

ישלבו בחינוך את הפיתוח הרגשי אלה שתפקידם יהיה פיתוח ההוויה אצל תלמידיהם מורים 

 )פרויקט מיכא"ל, לנדמרק(. יתחרו במודל המדריך הכריזמטיחברתי ורוחני בקרב תלמידיהם ו

 אשר הובילו להתפתחות החינוך החדש  "החדשות טכנולוגיות" .1.3.ד

חברתית בחינוך -מרכיבי הכשרה רגשיתהעד"ש לערכי המעורבות האקדמית תורמת גם לתרגום 

החדש. זאת הודות לשילוב בין פריצות דרך מדעיות שחלו בעשור האחרון לבין יבוא והתאמה של 

מולד, אחיד וקבוע לטובת  IQ-אלה ניתן למנות: זניחת תפיסת האינטליגנציה כידע מהמזרח. בין 

חברתית והרוחנית )גרדנר, -ובניהם האינטליגנציה הרגשית"האינטליגנציות המרובות" תפיסה של 

חיפוש אחר דרכים  עודדושניתנות לפיתוח, האינטליגנציות לפיהם גולמן ואחרים(; הממצאים 

דומה התבצעה ביחס לאפשרות לפיתוח מוטיבציה )מסוגלות עצמית(, לפיתוח זה; פריצת דרך 

אופטימיות ואף אושר; פריצות דרך דומות נעשו בתחום קבלת ההחלטות; השימוש  ,יצירתיות

(. גילויים יישומיים 1.7, ואחרים, ר' פרק ב, 7001; עשור, 7002בחוויה בתור כלי למידה )תדמור, 

 ם התפתחויות מקבילות כמו כוחה של הפסיכולוגיה החיובית. עבחינוך החדש אלה יצרו סינרגיה 

לי של תכנית כישורי בכלל חקרי המקרה: הרציונל הפורמ בפרקטיקות השונות גילויים אלה יושמו

רוב הכישורים לקידום הרווחה הנפשית של התלמידים חיים, בקצה השמרני של הרצף, קובע כי 

 בהתאם, מבקשת )כישורי חיים(. לרמת שליטה בהםנרכשים, ולכן ניתן להתאמן ולהגיע הינם 

, מתבסס על תיאוריות מוטיבציוניות (הגישה הישירה רחבה) יצירתיות. פרופ' עשורלפתח התכנית 

פיתוחי האינטליגנציה החברתית; מיכא"ל מגדיר עצמו מתבססות על חדשות; תכניות הגישור על 

 )מיכא"ל, אתר(.  "תהליך צבירת חוויות ההצלחה"-מתמקד בו העצמה אישית"ו"טכנולוגיית למידה -כ

הטכניקות לצד פריצות דרך אלה יובאו והוטמעו תפיסות ופרקטיקות מהמזרח הרחוק, כגון 

המדיטטיביות. חלק זכו לפיתוחים מערביים יעילים. דוגמאות לכך הן: השימוש בדמיון המודרך 

דים" )קרב, אתר(. הטכניקות רדומה בקרב יל]ה["יצירתיות הות; פיתוח ככלי להשגת מטר
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שילוב המבקשות לקדם את ה עד"שתפיסות  ן שלהמדיטטיביות משגשגות גם הודות להתבססות

עם  החדש הידע לשילוב לניסיון דוגמה (.7002)וקסלר,  נפשית ומשמעות רווחה ,בין בריאות

מכון  יראשומגולמן, המזוהה עם האינטליגנציה הרגשית בחירתו של יש בהפרקטיקות מהמזרח 

 (. 3.7את ספרו במשותף עם הדאלאי לאמה, המנהיג הרוחני הטיבטי )ראה פרק ב, לכתוב קאסל, 

בעוד הפרקטיקות המדיטטיביות משמשות כטכנולוגיה לשימוש שמסקירת חקרי המקרה עולה 

הפרקטיקות הטרנספורמטיביות נסמכות בעיקר שהרי אישי גם במסגרת קבוצתית )דמיון מודרך(, 

 .קבוצתיות פרקטיקות מדיטטיביות"( גם אם בשילוב לנדמרק") כוח הקבוצהנולוגיה של על טכ

הקטגוריזציה שינויים אלה התרחשו כאשר רוחו של העידן החדש מעניקה רוח גבית להחלפת 

שלום -מה שברלקראת מגמה זו תוביל  תחומית.-החדהפחתת ההתמחות מודרניסטית ו-הפוסט

וגישה רוחנית. איחוד שדות זה, האופייני לתפיסות רווחה נפשית  ,שדה מאוחד בין בריאותמכנה 

 .(7.1)פרק ב,  חד הםורוח גוף  לפיהמהמזרח הרחוק, ההוליסטיות , מתבסס על תפיסות העד"ש

 (.7009עליאן, שלום ו-)ברתפיסות אלה הן העומדות בבסיס מרבית הפרקטיקות המדיטטיביות 

  לשגשגחינוך החדש החדשים" המאפשרים להמממנים "הביזור ו .1.4.ד

אינה נעשית ביוזמת משרד החינוך פרקטיקות החינוך החדש למוסדות החינוך מרבית חדירתן של 

ייחודיים )ניסויים, אנתרופוסופיים, דמוקרטים, אמנויות(;  ספר-בתיבדרכים מגוונות: אלא 

פרויקטים מחקריים ממוקדי עיר )"צמיחה אישית בקהילה אכפתית"; מודל החינוך האישי; 

וייס, ָקֵרב(; ולבסוף -תכניות חיצוניות בשיתוף רשויות החינוך )"מיכא"ל", "מהות החיים", ברנקו

של החינוך החדש זהות הגורמים המרכזיים המיישמים  ושל מורים בודדים. ספר-בתייזמות של 

קרנות, כי ספר מצא -סקר מאות בתיש( 7002)המכון ליזמות בחינוך . דוח של ומהותנחוצה להבנת 

הספר שנסקרו -בתיבכתשעים אחוזים מחיצוניות מפעילים תכניות גורמים עסקיים ועמותות 

 . מצב חדש המשפיע על מבנה הלימודיםמדובר בלטענת מחבריו  .בשליש פועלות מספר תכניותו

בנוסף  82.יותראף תי של מעורבות "המגזר השלישי" במערכת החינוך גדול י, ההיקף האמאך

בשל בשנים האחרונות; גדל הבשל חלקן ממספר סיבות: גוברת  החינוךהקרנות במימון  השפעת

                                                      
82
שתי הקרנות הפרטיות הגדולות ביותר, קרן רש"י וָקֵרב, המגיעות למעל שלוש מאות אלף תלמידים, לא  

 בשל שיתוף הפעולה ההדוק שלהן עם משרד החינוך.וזאת כגופים חיצוניים בדוח הוגדרו 
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( בו מבקשות העמותות להשפיע 10%התחום הדומיננטי )והיות ו 83;ביעילות גבוהה יותרהשקעה 

אמנם, נדבנים תרמו לחינוך משחר ההיסטוריה וכך גם בישראל, אך . (7000)מג'ר, הינו הערכים 

בכוחם ומסיטים את כגון אריסון, לבייב וברונפמן בעשורים האחרונים משתמשים נדבנים 

 84.גוברת הזוכים לביקורתהתרומות שהופנו עד כה לחינוך הממלכתי לטובת תכנים חינוכיים 

ח כי קיימת אפליה בתכניות הרח"ב דווקא לטובת "דומהניתן להסיק מתוך מספר נתונים 

האזורים המבוססים. אלה זוכים לא רק במספר גבוה יותר של תכניות חיצוניות, אלא בכאלו 

כך  העשרה לא פורמלית ענפה יותר לאחר שעות הלימודים.אלו מצטרפות למקדות בהרח"ב. המת

 סיוע במקצועות הליבה )חשבון(.לבעיקר  הזוכיםאקונומיות, -בניגוד לאזורים החלשים סוציו

חברת חשמל; בתי הזיקוק;  ;לצד העמותות המוכרות פועלות חברות עסקיות כגון: הבנקים

 .(7002)המכון ליזמות בחינוך,  מתמקדות לרוב בחינוך טכנולוגי ופחות בהרח"באך אלה אינטל; 

 שיעורימפעילה  החינוך משרד בשיתוףש קרב תכנית אפילו .ההוריםמממנים חדשים נוספים הם 

משמעותית  תשלום דרישת באמצעות זאת עושה יתומסוציואקונ חלשים ספר בתיב של העשרה

 אלה לשיעורים להיכנס יורשה לאלעיתים  משלמים אינם הוריוש תלמיד וכך. הוריםה כלפי

 .חינם חובה חינוך חוקמופר בכך  .(II2012, ליבסקר)  הלימודים יום באמצע מתקיימים לעיתיםש

החינוך החדש מצליח לחדור למסגרות חינוכיות גם בשל ביזור החינוך והיותו פתוח )או פרוץ( 

 עם מת יחידה חדשה במשרד החינוך לפיקוח על הקשריםלהשפעות חיצוניות מגוונות. על אף הק

מגמה זו. הסיבות לכך הן  תרילעצ הדבר יובילהעסקי, ספק רב אם עם המגזר ו המגזר השלישי

 לתכניות העשרה אטרקטיביות שילוב של יעילות נמוכה של המערכת, צימאון של בתי הספר

להיעזר בתכניות חיצוניות. ם בבחירתלעצמאות גוברת, המתבטאת גם  הספר-בתיושאיפה של 

, לצד (7002כגון הסיינטולוגיה ו"זמן מסע" של לבייב )קשתי,  -נאסרו שהנמשך של תכנית  ןשגשוג

 מחזקות ספק זה. (II ,7007המדינה חוסר פיקוח אף על תוכניות שמממן המשרד כגון קרב )מבקר

. הספר-לבתישל החינוך החדש וההשפעה המגוונים כיווני החדירה אפשרו הצצה לחקרי המקרה 

כישורי חיים תכנית  -הכשרה הישירה הצרה בלמעט מדובר בחדירה חיצונית ) בכל חקרי המקרה

הממלכתית(. ההכשרה הישירה הרחבה )"קהילה אכפתית"( מייצגת שילוב כוחות בין איש 

                                                      
83

אחד מהם הקרנות.  -. אבוהב, מנכ"ל משרד החינוך, ציין כי התקציב השנתי יגיע משלושה סעיפי מימון  
תקציב בחלק ארי המשרד )כמיליארד וחצי ש"ח( נתרמים מהמגזר הפרטי. המתקציב  3%-ההערכה היא שכ

 )קו לחינוך,ללא תאריך(.מופנה למשכורות, ומיעוטו לפרויקטים, ומכאן שמשקל ההון הפרטי משמעותי המשרד 
84

נראה "אם לאריסון לא היה הרבה כסף, איש במערכת החינוך לא היה מדבר איתה" טוען ד"ר אלוני.   
 של ברונפמן(. ָקֵרבו רש"י קרן לבייב, של מסעזמן ) דומות לתכניות רלוונטית ,"החיים מהות" כלפיהביקורת ש
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ים הגישה ספר. לעת לבין רשויות מקומיות, רשתות )עמל( או בתי ,או "טייקון" ,אקדמיה בכיר

ת הטכניקות נערכת י(. בקטגוריאנתרופוסופיייעודיים ) ספר-בתיהרחבה תיושם באמצעות הקמת 

משרד  לרוב בתמיכה עקיפה שלמיכא"ל( ועמותות, וידי חברות מסחריות )גבים  החדירה בעיקר על

על ידי שותפות בין משרד ממומנת ה ,החינוך. התכניות המדיטטיביות מיושמות בתכנית קרב

(. התכניות 2.3יזמות של מורים מהשטח )פרק ד, זאת לצד  ות וקרן ברונפמןרשויה ינוך,הח

 .(2)פרק ד, רוחניות סגורות עשויות להתפתח בעתיד בקהילות הטרנספורמטיביות 

עובר משקל  ,הגרף מהכשרה ישירה להכשרה עקיפה לאורךניתן לראות כי ככל שנעים על -במבט

 ועדי הורים, קהילה, "טייקונים".  - אחריםלגופים שרד החינוך המימון וההשפעה על התכנים ממ

 של החינוך החדש בישראלביישום תורפה הנקודות  .2.ד

אופן העברה מדובר בבהכשרה צרה שחלק מן הביקורת עלה בפרק הממצאים, כמו למשל: 

פרקטיקות מסוימות העושות שימוש  שאינם מוכשרים לסוג זה של חינוך;ידי מורים -דידקטי על

לבד מביקורת זו, הפרקטיקות הטרנספורמטיביות מעלות במיכא"ל(.  למשלבמניפולציות רגשיות )

 ביקורת נוספת ודילמות שונות מוצגות להלן. (2.1, ')פרק דילדים בעבודה עם סוגיות אתיות 

 תיהת עצמי חדשה ובעיויטכנולוגי -החלפת הביקורתיות בחשיבה חיובית  .2.1.ד

החשיבה החיובית הינה טכנולוגיה חדשה ומבורכת אשר יתרונותיה זוכים גם להכרה אקדמית. 

בהחלפת הביקורתיות בחשיבה חיובית שבעייתיות האך לזו נלווים אתגרים הדורשים התייחסות. 

 הספר מכישורי חיים ועד מדיטטיביות. -בתי( נמצאה בכל תכניות ההרח"ב שנבדקו ב7.7.1.)פרק ב

אינה אחד מחקרי המקרה אך זכתה לביקורת המפורטת של שרי אריסון תכנית "מהות החיים" 

זיו  חגית גור; "אייג'ית שדברים משתנים בקלות-"אשליה ניוארהרד, יש בתכנית . לטענת ביותר

"יש . לדבריה, במציאות קשההנמצאים מצביעה על הנזק לילדים  מ"המרכז לפדגוגיה ביקורתית"

עיניים מסוכנת. ילד לומד שהכל מתחיל ונגמר בתוכו, ואם הוא בדמיון מודרך יכניס כדור כאן אחיזת 

אנרגיה לבטן כל בעיותיו ייפתרו. יש ילדים דחויים, מוכים ועניים, והתכנית לא נותנת להם כוח 

 (.7002, חרומצ'נקו) ולגיטימציה להתלונן, אלא מלמדת אותם שהבעיה היא בצורת החשיבה שלהם"

באמצעות הגישה הצרה ון לפיתוח החשיבה החיובית נעשה חקרי המקרה במגוון גישות: הניסי

במניעת חשיבה שלילית;  מתרכזת"חוסן נעורים"( -כשיעורים דידקטיים; הגישה הרחבה )

תכליתי בדמיון מודרך; הטכנולוגיות  משתמשות באופןהפרקטיקות הניטרליות והמדיטטיביות 
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כדי שטיפת מניפולציות רגשיות עד גם  חיוביתהחשיבה יתים למוסיפות לעהטרנספורמטיביות 

 .התכנית עצמה( ככלי בהשגת שינוי חיוביובעיקר זו שכנגד מוח לצד דרישה להשעיית הביקורת )

מסוכנת עשויה להיות  ,("I-AM-"ו "לנדמרק"בתכניות הצמיחה למבוגרים ) ,השהיית הביקורתיות

חשופים יותר כך שיהיו ביקורתית להיכולת פיתחו את טרם ב אם היא תזלוג לתלמידיםיותר 

המוסד החברתי המופקד על פיתוח הביקורתיות,  ואה הספר-בית, יתר על כןלמסרים כריזמטיים. 

. יכולת ונאורים תבונייםמבוגרים להתלמידים כך שהשהייתה במסגרתו משמעה פגיעה בפיתוח 

הביקורתי וירידת כוחה של  םימודרני-עם היחלשות הפוסטפעם -מאייותר ביקורתית נדרשת ל

 "התחליפים של העידן החדש לדת מרגיעים את המצפון במקום להעלות את חמתו" :בעד"שהדת 

-עשויה להוביל לא לצעירים של הפחתת הביקורתיות לבסוף  (.22 ,7002)לש, בתוך: וקסלר, 

 (.7009)שוורצמן,  ציוניות-פוסטממסדי או -, אנטיניהליזםאלא גם  ,יתעד"ש ורוחניות "חיוביות"

  כן האתגר למערכת החינוך הוא פיקוח על פיתוח הביקורתיות לצד קידום החשיבה החיובית.-על

 חוויה שטחית ואפנתיתבעיסוק במשמעות החלפת הו רדודים לימודים .2.2.ד

ידים יותר לאפשר לתלמכדי צמצום היקף הלימודים המסורתי דורש  ,עשור )מייצג הגישה הרחבה(

מפעילים תכניות חיצוניות,  הספר-בתירוב מוחלט של וממילא . ויות ותרגולי אמפטיהחו

"הקבלה -ו עד"שברוח הלטענת גארב  על חשבון שעות הלימודים.לרוב  ,בחלקןחווייתיות 

, גארב) של "ההנאה והעוצמה האישית" העכשווית" יורדת חשיבותה של התורה ועולה החשיבות

7002I, כניעה לאפנת החוויה גובר הלחץ ל הספר-בתיעל  גםשנראה  בדומה, (.7.3.ב פרק אהרו

ניכור, חוסר  :כגון ,התמודדות אמתית עם הסיבות למשבר בחינוךכתחליף לולפרקטיקות העד"ש, 

העד"ש שטחי של פרקיטקות אימוץ אך (. 0.0.ברלוונטיות של תכנים והיחלשות הסמכות )פרק 

  85.המיוחלתהקלה את הכאמור לא יביא  תיתיאמתחליף לעיסוק בשאלות בעלות משמעות כ

בעצמו יהפוך בדרכו להילחם ב"חינוך המנרמל והתועלתני" חינוך להוויה נוספת היא שה סכנה

 ,חינוך רוחניממובילי ה ,(7002)זאב -וגורתדמור  .(Erricker, 2004, 165)אפנתי -לחינוך רוחני

ודורשים  סגנון חיים, לא לדרך חיים"'ל והלהג הרטורי המכוון חיקויהכנגד גרסאות  יםמתריע

 (. 1.1.; פרק ב7.7.1.)ראה פרק ב בחינוך הרוחני המשרת את המבנה החברתי הפגוםלהיאבק 

                                                      
ובשביל מה כל זה  מי אנחנו, לאן אנחנו הולכים -כמעט שלא ימצא עיסוק רציני בשאלות הגדולות של החיים " 85

; (2115)פירר,  אמירות שטחיות למדי, לעוסות זה מכבר, הנאמרות כבדרך אגב" טוב. ]אם ימצא[ לרוב יהיו אלה
הרדיפה אחר "נוספת היא שהשימוש בחוויות אינה נועדה לפיתוח הרגשי אלא ביטוי לחוסר אמון בהם:  ביקורת

"funו "-"excitementת היותר יציבים ", החיפוש המתמיד אחר גירויים חזקים, הם פרי של אובדן האמון ברגשו
 (.481, 4991)טאוב,  יש"הם עדות לתחושה הדוחקת שהרגע, העכשיו והכאן, הם כל מה ששמולידה מחויבות. 



 

111 

 

עלולה להחמיץ את  חוויתי ותו לא,-יביקורת לפיה מדובר בחינוך נרקיסיסטאך הסתפקות ב

 האמפטיים והאוניברסלייםהיבטיו , את הוויתיים, של החינוך החדש חברתייםהיבטיו הרגשיים 

ואת הפוטנציאל שבו להצלת החינוך הנוכחי. הביקורת והדיון הציבורי נדרשים להמשיך בכיוונים 

הספר  אם כניסת הרח"ב לבתיה: נוספים אך כדי לממש פונציאל זה. בתוך כך יש להמשיך ולבחון

 .)פרק ב "רגשיתהפסגה "אם אחרים ישלמו מחיר נפשי במרוץ לההכישורים; תפגע באלה נעדרי 

"השימוש  .מורי משרד החינוךמדובר בכשגם  ,היקף המקצועיות של העוסקים בהרח"במה (; 7.7.1

בכלים פסיכולוגיים כמו דמיון מודרך על ידי אנשים חסרי הכשרה הוא מדאיג. צריך הרבה הכשרה 

 (.7002, חרומצ'נקו, בתוך: ארהרד) ותרגולת לכך ואי אפשר להסתפק בלקרוא טקסט מהדף"

 האם התלמידים לא יכולים או לא רוצים?  -דיפרנציאליות בהתנהגות  .2.3.ד

פי -עלחברתית מטילה ספק בעצם הצורך שבהכשרה זו. -על ההכשרה הרגשית שונה ביקורת

באופן המשתנה משיעור חברתיות, כגון איפוק, -ם מפגינים יכולות רגשיותתלמידישונים מחקרים 

 & Faris; 7003בנבנישתי, ; 7003רולידר, ממניעת הטבות )חשש מלשיעור ממורה למורה או 

Felmlee, 2011 .)לשיפור האקלים מתרכזות בניסיון שגוי  משרד החינוךתכניות רולידר,  לטענת

זאת . חבריהםכלפי לשינוי ערכים, להעלאת מודעות התלמידים להתנהגותם ולגילוי אמפתיה 

ת" ומביעים רצון להשתפר אך אין בכך למרות שהתלמידים ממילא מודים ב"קשיי התנהגו

 פרו חברתית.התנהגות לקשר בין הפנמה קוגניטיבית לבין להועיל, היות ואין 

אך גם  הממעיטה בתרגול, תכנית "כישורי חיים" הממלכתיותלביחס נראית רלוונטית  וביקורת

ידי -על רולידר לצמצום פער זה תהצעאם אם הסתמכות על מודעות כשלעצמה אין די בה, ספק 

עשור,  86(.American Psychological association, 2006) בסמכות תוכל להועילמוגבר שימוש 

את ועמה מציע לנטוש את השאיפה להחזרת הסמכות שאבדה "קהילה אכפתית" הוגה התכנית 

מציע עשור במקומן . (022, 7001)עשור, בפחד וריצוי מקורות סמכות חיצוניים" ן"שיסודהתנהגויות ה

 .זהות ואמפתיה( כמניע להתנהגות מוסרית ומתחשבת-)מעוגנתעל מוטיבציות פנימיות להסתמך 

 עשוי להשיג איפוק ורגיעה ללא מקור סמכותי. טבימדיטו רוחניתרגול  Heelas (1996)לטענת 

                                                      
86

גישה סמכותנית לא תסייע הרבה אך ממילא התלמידים לא יכולים או לא רוצים. שקשה לברר אם טענתו היא  
אם התלמידים אינם יכולים, ועשויה להגביר דווקא את הדיפרנציאליות בהתנהגותם כלפי הגורם הכופה אם הם 

ברצונו של משרד החינוך לקדם רווחה  התנגשהרולידר  לא רוצים. בנוסף, תוכנית הרא"ל סמכותנית שפיתח
 (.2115)קשתי, והביאה לסיום שיתוף הפעולה בניהם  הנפשית ולהביא לפיתוח יכולות רגשיות וחברתיות
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 חברתיים חסרי נשמה -סופיסטים רגשיים .2.4.ד

אם ההשערות בעבודה זו תתממשנה ותכניות ההרח"ב והחינוך החדש ישגשגו על רקע ירידת 

 הרח"בהשטכנולוגיות הנוסף. לדגש השפעת החינוך הערכי במתכונתו הישנה, אזי יש מקום 

)פרק " רה ישירה רחבהשהכ"בחקר המקרה להתנהגות חברתית ראויה. ערובה אינן  משתמש בהן

שהצרכים המקדימים מסופקים, עשוי אדם להפנות את מרב גם כי של עשור,  והוזכר חשש (0.ד

יש חשש מהמשך לפיכך  של אחרים.וסבלם תעלם מקשייהם ולהלמימוש אישי, תשומותיו 

חברתיות באופן תוקפני ככלי -ביכולתם הרגשיותמשתמשים ה ,"בריונים חברתיים"שגשוגם של 

חסרי חברתיים" -לעומת "בריונים אנטיזאת  (.Faris & Felmlee, 2011פופולריות חברתית )להשגת 

  .והמוריםידי חברת הילדים -הנדחים עלכישורים אלו 

רגשיים -ניתן למצוא בקלות "בריונים חברתיים" צעירים בעלי כישורים חברתיים הספר-בתיב

גבוהים, הישגיים ומצליחנים, אך נעדרי אמפטיה, המציקים בקביעות, לעיתים בסדיסטיות 

 אלה מהווים תמרור אזהרה מפני פיתוח כישורים וטכנולוגיות רגשיות 87לחלשים מהם.

 .מעמיק אתי ואמפטי-הקשר ערכילווי שלהן בוחברתיות ניטרליות ללא 

את  החשש מניצול לרעה ליווה טכנולוגיות רבות שפותחו. כך, גילוי כוחה של הרטוריקה הציתאך 

שהתריעה מפני עלייתם  (0922)זר על נבואתו של ובר סופיסטים; וקסלר חולאפלטון  ביןמאבק ה

 ללא תשומת לב אנו עתידים לפגוששהסכנה היא  .הדוניסטים חסרי לבושל מומחים חסרי נפש 

חברתיים חסרי נשמה, סופיסטים רגשיים -טכנוקרטיים גרסה חדשה, אולי נוראה יותר של

 ,נבע מגורמים אלה 7009-שהחל בחוקרים מסוימים טוענים שהמשבר הכלכלי העולמי  חסרי לב.

לכן עם  (.7000יחד עם מחסור "כמעט פסיכופתי" בבושה ואמפטיה בקרב מנהלים בכירים )להט, 

 . יצרכו למלא חלל זה " והחינוך החדשהדת החדשה"מרסן נראה שמוסרי היחלשות הדת כמקור 

שו לאמץ את אשר יבק הספר-בתיל ם חשש ביחסעם היחלשות הערכים במתכונתם הישנה, קיי

באופן יביאו ליישומן החשש מתווית ה"רוחניות" שמרנותם או הטכנולוגיות החדשות, אך 

עם  88(.7009שני, -תוך ריקון הטכנולוגיות מהערכים החדשים הנלווים )הרציון ,. זאת"ניטרלי"

אך "נקייה מרוחניות" תכנית  ,זאת, אפשר שניתן להסתפק גם בתכנית הרח"ב כמו זו של קאסל

                                                      
"הבריון החברתי": כריזמטי ונאה, בנבחרת סטריאוטיפית של בסדרות הטלוויזיה האמריקאיות שכיחה דמות  87

הישגים לימודיים, הורים תומכים ומכובדים, בעל קשרים רומנטיים עם "מקבילתו ספרית בעל -ספורט בית
הנשית", המתעלל בחלשים. בישראל, התנהלותו של דן מנו כוכב "הישרדות" תכנית הריאליטי בעונתה 

 אשר נודעו לשמצה. –בזכות כישוריו הרגשיים והחברתיים  -הראשונה, עורר מחלוקת בשיח ציבורי כשהצלחתו 
88

של אדם משפיעה על מידת הנאורות של תודעתו  הלפי סדר קוסמי היררכי,ם ם אמונת העד"ש בקיוג 
 ומסוכנות בדבר זהות אלו הראויים להחליט. עשויה לעורר תפיסות לא דמוקרטיות (23 ,2115 )שמחאי, בחירותיו
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משלבת ערכי עד"ש כגון תרומה לקהילה, אתיקה בקבלת החלטות ואכפתיות. מחקרה של ה כזו

 חברתית-פרו התנהגותלפיו "בשלות פסיכולוגית" ו"התפתחות רוחנית" תורמות ל ,(7000מייזלס )

. במקביל, סביר כי ערכים עשוי להיות חלק משמעותי בפתרוןחינוך החדש ל, מאותתת כי ונדיבה

 .הספר-ש בבתיביקולכפתיות ואוניברסליות ימשיכו לנוע אל מרכז הקונצנזוס ויזכו אגון רוחניים כ

 הסוגיות בהגדרו ההכשרה ציר על הקטגוריות תיחוםהצבה ו  .3.ד

מועד לקשיים  ווג מגוון הפעילויות לאחת הקטגוריות )טכניקות או מדטיטיביות(יכל ניסיון לס

הכשרות לקובלות ר הגדרות ברורות ומעדיבתיחום בין קטגוריות שונות. הקשיים נובעים מה

של המטרות  הרבהמגוון ן הפער בין המטרות המוצהרות ליישומן; מן (; מ2.פרק דבתחום )

המתבטא גם  עד"שבהנטייה לסינתזה, אקלקטיות והוליזם מהמוצהרות של תכניות ופרקטיקות; 

 .(7009וורנר,   ;Garret, 2001) יוגה לפסיכולוגיהבשילוב בין פרקטיקות או למשל שילוב בין 

בתחום המדיטטיבי. המדיטטיביות אינה נמצא  ,בפועלת הישום סיווג ללא בחינה שבלבעי הדוגמ

אלא לאופן ביצועה. פעולות פשוטות )גינון, כתיבה תמה, קליעה בקשת(  ,קשורה לסוג הפעילות

מדיטציה  .טיפוסי ספורטולעומתן יוגה לעתים מועברת כשיעור  89,נעשות לעתים בדרך מדיטטיבית

; ובניהולם בזיהוי רגשות יםלהיחשב כמסייע יםלדרך ההעברה יכולדמיון מודרך, בכפוף ו

 (.7002או כהילינג טרנספורמטיבי )וקסלר,  ;במבחן"( הצלחה )"דמייןכפרקטיקה מועילה 

בניסיונם  משתמשים בוהתכניות סוכני ש המכווןנוסף הטשטוש  ,אל קשיים אובייקטיביים אלה

 .(7009או פרקטיקות אסורות )הרציון,  ,פרקטיקות שמקורן במזרחלחדור למערכת החינוך עם 

התוצאה היא הוא מבוצע גם על ידי הנהלת בית הספר החוששת ממשרד החינוך או מההורים. 

על ניסיון להתגבר בדתית. -קושי להבחין אם מדובר בפרקטיקת "הרגעה" או בפרקטיקה גופנית

מטרות המוצהרות בחקרי המקרה לא ניתן משקל רב להקטגוריזציה מסגרת טשטוש מכוון זה ב

מדובר בחלוקה דיכוטומית בין אין שנקבע כן ובמקומם הועדף הישום בפועל. חקרי המקרה של 

 .0בנספח בטבלת הקריטריונים  ,המאפיינים שניתן לזהותמרב אלא באפיון לפי  ,הקטגוריות

                                                      
89

ובא  סמוי הרוחני ההיבט פרקטיקה כגון קשתות שבה און כהן סוקר את תרגום הרוחניות היפנית לכדי-בר 
 (.2115שנים" )בר און כהן,  לאורך תנועות צורה )קטה(, אותן תרגיל, אותה אותו על קיצית האין לביטוי "בחזרה



 

113 

 

 קטגוריות ותכניות  -דש" הצעה לביטויים גרפים של "החינוך הח .3.1.ד

 

 

 "פריסת קטגוריות ותכניות –החינוך החדש " :3תרשים 

-מחקר הייתה כי ניתן להציב במסגרת תיאורטית אחת את שיטות ההכשרה הרגשיתההשערת 

תיאורטית הביטוי גרפי למסגרת מוצע לעיל בתרשים הוויה של החינוך החדש. הפיתוח וחברתית 

 בקצההמדיטטיבי -אחד ועד העקיףה בקצהדידקטי -השכלתנימהישיר  ציר רציףבאמצעות 

הפעילויות חקרי המקרה. מתחתם את הקטגוריות המרכזיות שהוצעו ואת כולל אחר. הציר ה

חברתית -רה הרגשיתהנמצאת בתווך בין ההכש דותהמדיטטיביות והטרנספורמטיביות הן יחי

 ניהית לקטגוריה מסוימת תקבע בהתאם למאפיהשיוך הסופי של תכני לבין פיתוח ההוויה.

בפרק הנספחים  7 בנספח. טכנולוגיה או מדיטטיבית מבוססת דידקטית, - ההעברהובראשן דרך 

 וצע מודל גרפי נוסף המבקש לערוך הקבלה בין מרכיבי החינוך החדש לדרך ההעברה.י

שלבים מסוימים מעבר של גרפי אינה היררכית ולא נדרש הבביטוי המוצעת המסגרת התיאורטית 

אף לשם התקדמות. ניתן להגיע לרוחניות אף ללא טכניקות מדיטטיביות ונראה כי ההשפעה 

(. עם 7000 ,מייזלס) קרי, לרוחניות יכולה להיות השפעה על בשלות רגשית .יכולה להיות הפוכה

עולה כי אלו נוטים לאמץ מאפיינים משל פרקטיקות  חקרי המקרההניתוח של על זאת, בהסתמך 

כגון  ישירהההכשרה תמשיך והבחינוך החדש שמגמה זו נראה הנמצאות משמאלם על הגרף. 

ם תאבד ממרכזיותה לטובת זו העקיפה הממוקמת בצידו השמאלי של יונטלירשיעורים כיתתים פ

גוברת והתבססות , פרקטיקות, מאפיינים של העד"ש טרמינולוגיהאימוץ בכלל זאת ימשכו . בגרף

 .מחלקו השמאלי יותר של הגרףעל תכניות הכשרה חיצוניות ועל פריצות טכנולוגיות 

תוחידוש חיוני  
גית(ו)בשלות פסיכול  

ויהוההחידוש   
 )בשלות רוחנית(
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נוספת להצגת החינוך החדש היא הקבלה בין כל אחת משלוש הקטגוריות המרכזיות גרפית דרך 

 .(3.7.אה פרק בלבין השלבים המרכזיים בהתפתחות האינטליגנציות )ר

 

 מגבלות המחקר והצעות למחקר עתידי .3.2.ד

 יעילותן של תכניות ההתערבות בבתי המעריך אתעדר מחקר יבעבודה זו נוגע להמחקרי קושי 

חברתיות, -הספר בארץ. כך ביחס למדידת תכניות קונבנציונליות העוסקות בפיתוח יכולות רגשיות

או כאלו שנועדו לפיתוח הוויה. חלק ממחסור זה נוגע  ,ובעיקר בנוגע למדידת תכניות מדיטטיביות

קושי נוסף הוא כי אפשר שרק שילוב . לנטייה מוקדמת להימנע מהערכה כשמדובר בנושאי חינוך

ומדידת שילוב  ,(9, 7003)בנבנישתי, אסטור ומארצ'י,  של תכניות עשוי להניב תוצאות משמעותיות

תכניות החינוך החדש,  הפורמליים המוצהרים שלהפער השכיח בין היעדים  .זה מורכבת יותר

 (.0.0.ה)פרק של זה  פוקהערכת יעילותן אלא אף מקשה לעמוד על היעל לבין יישומן מקשה לא רק 

ספר -בתי: כגוןחברתית -לא נסקרו מסגרות נוספות העשויות להיכלל כהכשרה רגשית

להגדרת ההכשרה שתי אפשרויות כן נותרו מחוץ  90.ואחרים או בתי הספר לאומנויות דמוקרטיים

בנוסף,  91.התנדבות ופעילות גופנית - בגישה הרחבה השכיחות, חברתיות-לפיתוח יכולות רגשיות

לא נסקרו תנאים  ,באמצעות הכשרה משום שהדגש בעבודה זו הושם על פיתוח הכישורים

 "צרכים ו"מודלינגסיפוק כגון פיתוח באמצעות  אקלימיים העשויים לתרום לפיתוח עקיף של אלו

  .(7000הכהן ורונן ) יהספר-בית, או באמצעות שיפור האקלים ה(7001)עשור,  מצד מבוגר

                                                      
90

בבחירת תחומי הלימוד המתמקד בחופש לתלמידים של כשלושים בתי ספר בישראל : זרם חינוך, דמוקרטיים 

: מיועדים לתלמידים יצירתיים למשל בנושאי מחול, הספר לאמנויות-בתיספר ממין זה(; -)בישראל כשלושים בתי
ידי אגף ניסויים ויזמות במשרד החינוך שמטרתו לסייע בהפיכת -שאומצו עלכגון אלו  נוספותמסגרות מוסיקה. 

 הספר ל"מרכזי פיתוח" ליזמות חדשניות ועצמאיות;-בתי
91

, גם אם נדרשת כחובה. פעילות גופנית, לדעת רבים חברתיים-ההתנדבות, הוכחה כמפתחת כישורים רגשיים 
לרווחה ובריאות  תורמת לרווחה הנפשית והתפקוד הקוגניטיבי )משרד החינוך, הקשר בין אורח חיים בריא

 (.2112אינה תורמת לאלו )וינברג,  גופנית פעילות החשובים, מחוקרי המוח מרזניץ, לטענת ,אך (.2111 נפשית,

הכשרה ישירה 
 צרה עד רחבה

פרקטיקות עד  
 טכנולוגיות

מדיטטיבי עד 
 טרנספורמטיבי

אינטילגנציה 
 חברתית-רגשית

 מחוללות
 חברתית-עצמית

אינטלגנציה 
 רוחנית והוויה
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סביר ביישובים סגורים וו פרקטיקות טרנספורמטיביות המשמשות כיום בסדנאות למבוגרים

, לא אותרו בעבודה זו בתוך מערכת החינוך, אך אפשר שהן מתקיימות. שיזלגו לעבודה עם נוער

 מערכות חינוכיות בארץ או מחוצה לה. בחיפוש נוסף ועדכני לאיתור תופעה זו נדרש למחקר עתידי 

עידן ברכי שוק העבודה וצלגבולות מחקר זה, הוא החפיפה בין הנותר מחוץ נוסף, חשוב נושא 

מוטיבציה, ניהול  : כישורים ומיומנויות כמוהחינוךהרצויים החדשים של  םתוצרילבין ההמידע 

 ,מחויבות אישיתו, למידה עצמאית, יזמה, תקשורת, יצירתיות עם כישלונות עמיתים, התמודדות

השפעת שוק העבודה על החינוך ביחד עם המחקר העוסק במחקר עתידי קבוצתית וארגונית. 

הנוכחי על השפעת ערכי העידן החדש על החינוך, ישלימו זה את זה ויעניקו תמונה רחבה יותר על 

 על ידי כותב עבודה זו.כתיבה מתקדמים השינוי הדרמטי בחינוך. פרק עתידי זה, נמצא בשלבי 

 ביותשיכלול גם פרקטיקות מדיטטיכך הרחבת מושג החינוך  .3.3.ד

בקצה הרצף של מושג "החינוך החדש", שעבודה זו עוסקת בניסיון להגדירו, נמצאת ההכשרה 

כגון גישור וכישורי חיים, לשם הכללת  ,המדיטטיבית. נראה שבניגוד לפרקטיקות האחרות

שמרכיב  (7009לקבל את טענת הרציון )אפשר הפרקטיקות המדיטטיביות כחלק מהחינוך החדש 

 ,אם ההגדרה הנוכחית אינה מכילה פרקטיקות אלה .הנוכחיתבהגדרת החינוך ר נכנס בגדזה כבר 

כפי שמציע  ,מדיטטיבית זוב את הגדרת החינוך המסורתית כדי לכלול הכשרה יאזי נדרש להרח

זאת לאחר שפרקטיקות אלו יוכחו באקדמיה כמועילות הרחבה זו מציע ארגז לערוך  (.7009ארגז )

טימציה לשילובן של הללו בחינוך יטנדרטים המדעיים תתרום גם ללגמבחינה אמפרית. עמידה בס

 בשאלות לעסוק ,האדם כשלםלמדע המערבי לבחון את זו, תאפשר כלטענתו הרחבה  המערבי.

 באמצעים רוחניים.ולהחיות את החינוך  פיזיות-פסיכו פרקטיקות מיישום העולות

אפשר שכלל לא נדרשת הרחבת מושג החינוך היות ואחת ממטרותיו המקובלות של , מאידך

יוצרות בעצמן שינוי ערכי, רגשי עד"ש הפרקטיקות ואפשר כי  וערכיו. פיתוח האדםהחינוך היא 

שלטענתו מעוררת אצל חלק צ'י, -יאחדירת הטחקר ההוכחה לכך עולה מהרציון לטענת וחברתי. 

יביים, שינויים בהשקפות העולם, בתפיסות הזהות העצמית ויחסה מהמתרגלים שינויים נורמט

 ם שללגיטימציה לערכי הפרקטיקה כן מייצרת .יחס לזהות הישראליתכן שינויים בלאחרים ו

החברה וי מתרגלים עשוי להשפיע לדעתו על העד"ש, כמו "אושר פנימי" ו"מימוש עצמי". ריב

 .(7009)הרציון  מחודש של עיצוב תרבותי והישראלית שנמצאת בעיצומ
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רת הגדרת החינוך נותרה פתוחה משום שהמושג שאלת הכללת פרקטיקות מדיטטיביות במסג

ובעידן החדש הוא עובר תהליכי שינוי מואצים. כך חינוך כשלעצמו אינו מוגדר באופן חד משמעי, 

)וקסלר, למשל, עומדת השאלה אם קבוצות התמיכה והעזרה העצמית נכללות בהגדרת חינוך 

 רוחני מדיטטיבי לא רק -עם זאת, יש להניח כי החינוך החדש יכלול לבסוף גם תרגול גופני (.7002

 (.7000)וינרב, ומבנה המוח רוחני אלא גם בזכות השפעותיה על המערכת הרגשית מנימוק 

 חברתי-חברתית ולא כתחום לימודים רגשי-הגדרה כהכשרה רגשית .3.4.ד

-חברתיים לבין הכשרה רגשית-בין לימודים רגשיםלהבחנה  מספר נימוקיםממחקר זה עולים 

מחקרים שונים לפיהם ממצאים מ. הנימוק הראשון נוגע לעוסק בה החינוך החדששחברתית, 

הניתנים לפיתוח באמצעות הכשרה  כושר או מיומנות אחברתית הי-"האינטליגנציה" הרגשית

(Locke, 2005; 3.7.פרק ב 'ר.) לפיה מדובר בכישורים  ,ההומניסטית השקפהה עם משתלבים אלו

 ואינ "לימודיםהמושג " ת,סמנטיגם מבחינה . (7000)לם, ם שהם חלק מטבע האדם יפוטנציאלי

 (. 2.1)ר' פרק ב, עושה "הכשרה" מושג המתאר את מרכזיות החוויה והתרגול כפי שמדגישה 

 כשירות "פיתוחיים': משתלבת גם עם הגדרת התכנית 'כישורי ח 'לימוד'ההגדרה 'הכשרה' ולא 

חברתית של תלמידים וחיזוק יכולתם להשתמש במשאבים פנימיים וחיצוניים בהתמודדות עם -רגשית

 למידה' הינה (. אמנם, הגדרת התאחדות קאסל7002משרד החינוך, כישורי חיים, ) מצבים שונים"

 (.skills) ומיומנויותמדובר בפיתוח כישורים שלה עולה ניתוח הטכניקות מאך  ,רגשית'-חברתית

לבסוף, יצויין כי עבודה זו עוסקת בהכשרה ולא בפיתוח חיצוני של כישורים משום שפיתוח יכול 

 להיעשות גם באמצעות תנאים סביבתיים ושינוים במרחב הפיזי לשיפור האקלים או היצירתיות.

  למדיניות בחינוךו השלכות לפרקטיקה   .4.ד

מומלץ לעשות זאת גם בחינה האם החינוך החדש מהווה שינוי בר קיימא לסיום לשם 

שלושה תנאים נדרשים (. לפי זו 7002; דרי, Kingdon, 1984ספקטיבה של מדיניות ציבורית )רפמה

מגוון בעניינו מדובר ב. שתתמוך בפתרונות אלה חדשים ופוליטיקהפתרונות  ,משברמצטברים: 

ם ממחלקות מקצועיבכירים  -" קואליציית מדיניות"בנתמכים ה( תטכניקות, טכנולוגיו) הפתרונות

 .חדשה מדיניותלקידום  המשבר בחינוךאת המנצלים  "יזמי מדיניות"יחד עם  חינוך באקדמיה
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בעל פוטנציאל לשינוי הוא  טכנולוגיות פריצות דרךעם  ערכיםמשלב שינוי ה"החינוך החדש" 

בתפיסת האדם והחינוך. האדם נתון פחות לחסדי הטבע ותכונות רבות שנחשבו גנטיות ומולדות 

למשל  מטרותיו.מהות החינוך ובהאדם מעוררת דיון  "שדרוג"האפשרות לניתנות לפיתוח. להפכו 

ואולי הדיכוטומיה בין השניים  יצירתו של אדם הוליסטיל ,הכשרתו של עובדהחינוך נועד להאם 

 העובד".-בצמיחתו של "האדםיותר מבעבר, שייכת לעבר וכיום צמיחת מקום העבודה שלובה 

בין בישראל התבטא זה . משבר במערב נמשך ומייאש בחינוך משברפריצה זו מתרחשת במקביל ל

ית למאבק במדיניות לאומית סמכותנו (7002)להב,  השאר במצעד של ועדות רפורמה לחינוך

התכנים של רלוונטיות החוסר והאלימות, הניכור, הדיכאון המשך  .באלימות )"אפס סובלנות"(

דווקא מצד בכירים  שינוי רדיקלידוחפים לדרישה ל ,מוסדות החינוך התעשייתיים הישניםב

 . במסגרות חינוךפופולריים העד"ש ערכי  נקלטיםבה שצמה ועל משברה במקביל תורם. באקדמיה

עירוניות, אקדמיות, ממלכתיות,  במגוון יזמות:למוסדות החינוך  שתוארו חודרותפרקטיקות ה

משנה את עצם הגדרת החינוך ודורשת לחינוך העד"ש חדירת ספריות או אינדיבידואליות. -בית

ים של השינוי מסגרת תיאורטית לנושא עשויה לסייע בהבנת ההיבטים המגוונגיבוש דיון. 

השפעתם  :כגון ,דורש היערכות ממלכתית לסכנות נלוותרצוי אך שינוי ת. ההמתרחש כעת במערכ

פערים  ( והרחבת2.3(, חדירת כתות )פרק ד, 0.1, הפרק  'רשל בעלי ההון על החינוך )וברת הג

 (.2.7)פרק ד,  המדינה ידי-גם על שנעשית אקונומי-סוציו למצב בהתאם חברתיות,-רגשיות ביכולות

יבחן אם היעדים של החינוך המשלב שאלות אתיות ואשר ומתמשך כן נדרש דיון ציבורי ביקורתי 

במרוץ או  ,קידום צמיחה אישיתאם מדובר בההם אלו המוצהרים או אחרים.  ותוצריו החדש

שחרור או משטור; צמיחה רוחנית או צמיחת הרח"ב מקדמת האם המצוקה; שיפור הנובע מ

 הימנעותאו חשיבה חיובית זניחת השינוי החברתי וחובות המדינה; או רווחים; שיפור העצמי 

חינוך לדת אקלקטית )דתות באו  ,ניטרליתחברתית -הכשרה רגשיתבאם מדובר ה. ביקורתמ

חינוך לנרקיסיזם האדם כ"יחיד סגולה" או תפיסת  ;, קידוש הפסיכולוגיה(ואזוטריותמזרחיות 

או "סופיסטים חסרי נשמה".  ,חברתית-מוכשרים רגשיתאדם  ; יצירתם של בני)האדם האלוהי(

 םאם מדובר בהפחתת מסגרת הלימודים אשר הפכה אנכרוניסטית ולא רלוונטית לטובת כישוריה

 (.7.7ת )ר' פרק ה, ות חווייתיות שטחיונדרשים ועיסוק במשמעות האדם, או שמדובר בכניעה לאפנ

מעלה מחדש חברתיים בפרט -כישורים רגשייםבכלל וביחס לפיתוח במהות החינוך אלו ם ישינוי

ראוי האם  .הספר וחלוקת התפקידים בינו לבין מוסד המשפחה שאלות בדבר תפקידו של בית
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טוענים הוגים מול שאלות אלה, האם לבית הספר הסמכות לכך? אישיותו של אדם? לבקש להנדס 

"פותרי מבחנים", וכי עליו לפצות דור של הספר אינו יכול להסתפק בהמשך גידולו -ביתכי רבים 

 על שברו של מוסד המשפחה בכך שייקח אחריות על הכשרה זו בקרב תלמידיו.

ות ויפעילעורכות מבקשות להזרים חיים למערכת העייפה, ה ,תכניות החינוך החדשרבות מ

ם לעיתיזוכים מורים אלו  .הקיימיםהמורים תלמידים באמצעות מנחים חיצוניים תוך דילוג על ל

להכשרה במסגרת לימודיהם )פרק ולא זכו כמעט שכך בשל "חסרי היות"  מומחי הוראהלכינוי 

 ,משרד החינוךעל בלא הכשרתם עתיד השינוי להיות מוגבל. לפיכך, אפשר שלמעשה, (. 7.1ד,

בשיתוף המכללות להכשרת , לפעול החיצוניות ת העד"שותכניפרץ  את חסוםלבמקום לנסות 

 .מבשרתסנונית נראית כתכנית טלי"ה במזכירות הפדגוגית  לתרגול המורים. לתיעול שלהןמורים 

את וקחים ובחירה מושכלת של הראויים להיות מפ יםדורש ,החינוך החדש ובכללו הפרקטיקות

החדשנות לבלוב יחנוק את אך לא  ,כזה ינכש את העשבים הרעיליםפיקוח סדרי העדיפות לפיקוח. 

בין הקטגוריות השונות, הפרקטיקות השונות ואופן להתחיל בהבדלה צריך . הפיקוח המיוחלת

מדגים  םייהממלכת ספר-בתיחדירתן למערכת החינוך. שגשוגה הנמשך של הסיינטולוגיה, בתוך 

  תכניות חיצוניות.  ןכניסת להפיקוח עהאכיפה ואת המחסור בקביעת סדר העדיפויות ואת דלות 

לבין הראויות  אותו להמשיגות חוויה זולה ואופנתית יקות הניפוי בין הפרקטלשם התחלת תהליך 

הקושי המובנה של הערכה בתהליך החינוכי בכלל  .הערכההמסתמך על פיקוח ציבורי יעיל נדרש 

-הערכה אלטרנטיבית עם יישום מודלי הערכה רגשייםדורש שילוב ובתהליכים רגשיים בפרט, 

כמו גם  ,בביצוע הערכה של תכניות התערבותחברתיים שכבר פותחו. בישראל, בולט המחסור 

ככל שפונים לפרקטיקות חדשות  (.2, ')פרק בההימנעות מביצוע הערכה בכלים שפותחו זה מכבר 

כן מחריף המחסור. הימנעות זו מהערכה מעכבת את תהליכי הלגיטימיות  ,יותר של החינוך החדש

 . לקיומן של אלו שאינן ראויותומסייעת  של החינוך החדשוההטמעה של המרכיבים הראויים 

אצטלת " להסוות את פעולותיהם.העד"ש היעדר הלגיטימיות מביא מיישמים של תכניות 

הספר גם כשמדובר בפרקטיקות שאינן מזיקות -זו שעוטים על עצמם הפרקטיקות ובתי "ניטרליות

, ולבסוףסתרה. הן בהאף ינטולוגיה העוסקות ילבין אלו המסוכנות כגון הס ןמקשה על הבחנה בינ

 .בו הגלום החברתי-הרגשי הפוטנציאל את לבטא הראוי החדש מהחינוך מונעת ניטרליותה אצטלת

 ,. לטענתוHanegraaffמחקריו של במומלץ  הרב שנדרש קביעת סדר עדיפויות לפיקוחלשם 

הפרקטיקה הנדרשת לפיקוח מידי היא הטרנספורמטיבית. פרקטיקה זו צוברת לגיטימיות רבה 
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מייסדי מכמה של ואולי פליליות  עבירות אתיותומכתיבה מגמות לקטגוריות נוספות. זאת למרות 

בהמשך סדר  (.2בין השאר בשל שימוש בילדים בכתות טרנספורמטיביות )פרק ד,  ,תכניות אלו

המדיטטיבית, ולאחריה הטכנולוגיות של העצמי. העבירות העדיפות לפיקוח נמצאת הפרקטיקה 

הצפויות באלה נעות מהפלילי, דרך המוסרי, במדיטטיביות ועד לשאלות אתיות )למשל שימוש 

ר רעיונות חדשניים קל יותר לבקיש לזכור כי עם זאת, לשטיפת מוח בפרויקט מיכא"ל(. המתקרב 

 של המערכת החינוכית. כיםחוסר היעילות השגרתי והנמשההזנחה והפכניים מאשר את ומ

השתרשותם של ערכי העד"ש, תרבות הפנאי ופיתוחם של בתי ספר ברוח העד"ש הנסמכים על 

)כישורי  , תמשיך ליצור לחץ גובר על ההכשרה הממלכתית הצרה)מדיטציה( הכשרה העקיפה

 םולייש עצמה להתאים אלא ,שאימצו אייג'ית"-"הניו בטרמינולוגיה להסתפק לא ,חיים(

 :ספר ובניהם-של ביתנויים בעבודתו או לחדול. אלה ידחפו לשי. להתאים פרקטיקות רלוונטיות

חברתי בהיקף רב יותר, תוך זניחת המודל של ריבוי מקצועות לימוד -דגש על תרגול רגשי

בהישגים אישיים לטובת הישגים תמקדות (; צמצום הה3-1פרק ב,  'והנחלת ידע מסורתית )ר

יתרמו לרווחה נפשית ר שאישיים אקבוצתיים תוך קביעת יעדי צמיחה רגשיים חברתיים 

הבהולה  ,של ההתמודדות הסמכותניתנוספת החלשה ל קוותלבמקביל יש  .ולהפחתת הניכור

דווקא  (ימות כהפרעה הדורשת מענה סמכותניוהפופוליסטית עם היבטי המשבר בחינוך )אל

הספר )דיווח עצמי, הערכת עמיתים, -של התלמידים בבתילקולם לטובת דומיננטיות גוברת 

אקלים מצמיח )מעגלי הקשבה כיתתיים, יוגה, מדדי צמיחה ורווחה פיתוח קבוצות תמיכה( ו

אלו, שלאחר . ומצער הפרטיים הספר העצמאיים-מגמה זו תבוא לביטוי חזק יותר בבתי .נפשית(

, מדיטטיביים מרכיביםשיכללו  בניסויים בהכשרה רגשית, חברתית ורוחניתחון, יחלו שיצברו ביט

 .אשר יבוצעו לעיני הקהילה טקסי שיא טרנספורמטיבייםולבסוף עצמי  ותטכנולוגי

אשר  אם ברצוננו לעצב חברה ,החינוך הוא משתנה הניבוי החזק ביותר לעתידה של חברהוהיות 

אין למסור  ,וכדי למצות באופן מלא יותר את הפוטנציאל האנושימשתמשת בתרבות העידן החדש 

. גוף יותר של הממסד הדתיהשמרנים או לנציגים  לידי ממסד החינוך השמרני המלאאת הפיקוח 

בכירים אנשי חינוך, מהאקדמיה, סוציולוגים, מבכירים מתאים יותר עשוי להיות צוות שיורכב 

, בכירים רבים במוסדות באופן מעודד .דיטטיביותומומחי פרקטיקות מהחדש משוק העבודה 

קואלציות להתגבש ל החלו משלבים בין ידע אקדמי לפתיחות מחשבתיתשהאקדמיים בישראל 

ימשיך להשתרש באופן יזכה להנהגה מאוזנת ואמיצה, בכך יש תקווה שהחינוך החדש  .מדיניות

 .יותרואכפתית , מפותחת חדשה, בריאה וחברה אדם חדש ראוי ויצמיח מתוך המשבר הנוכחי
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 ביבליוגרפיה 8ו.

 מקורות בעברית

 .גבעתיים : מסדה לנווט בסערה, חינוך בדמוקרטיה פוסטמודרנית,(, 0999אבירם, ר' )

גן : -כפר המכביה, רמת)ב(,  02 ,מעשה חושב"השפעת השימוש במחשבים בגיל הרך",  ,(0990ר' ) אדלר,

 .33-79עמ' ,האיגוד הישראלי לעיבוד אינפורמציה -אילא 

אתר הארץ  ,"הומאופתיה, רפואה או אשליה? הפולמוס הבריטי מגיע לישראל עם ספר חדש" (,7009אדר ש' )

tz.co.il/hasite/spages/1119695.htmlhttp://www.haare  ,(. 02.2.00, נשלף 00.00.09)עודכן 

 וף שבוע מוסף הארץס(, "ללמד את הילדים על טיפה של אושר", 7007אהרונוביץ א' )

http://www.haaretz.co.il/magazine/1.1658348  (. 70.01.7007, נשלף 03.7007.09)פורסם 

  מוסף הארץ ,"דרך הקבלה אל הקומוניזם"(, 7001אודנהיימר מ' )

http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?itemNo=514295&contrassID=2&s

ubContrassID=13&sbSubContrassID=0 ( ( 03.2.00נשלף  02.07.7001)פורסם 

)גיליון  פנים", ניכור, סמכות ונוכחות בחיי הילד בבית הספר לא בבית ספרנו?!"  -אלימות "(, 7002און א' )

32 ,7002 .)http://www.hebpsy.net/articles.asp?t=144&id=1553 ( נשלף , 00.07.7002פורסם

1.2.00.) 

http://www.bbdo-, דף הבית  חקר החינוך האלטרנטיבי, (7000) אוניברסיטת חיפה, הפקולטה לחינוך

i.co.il/gitam/haifa_uni/2439_alternative_education/?ToolID=HU2439GT01  (. 72.2.00)נשלף 

 ישום פרקטיקות של תודעה מתבוננת במסגרות חינוכיות(, הפקולטה לחינוך, 7000אוניברסיטת חיפה )

http://www.edu.haifa.ac.il/messages.php?new=6404  (. 72.00.00)נשלף 

 קורס חשיבה ואינטואיציהעברית בירושלים, הפקולטה למדעי הרוח, ]ה[אוניברסיטה 

http://www.hum.huji.ac.il/units.php?cat=3650&incat=3440  (. 30.2.00)נשלף 

, המרכז האוניברסיטאי לגישור ויישוב סכסוכים ע"ש אוונס, אביב-אוניברסיטת תל

http://www.gishur.tau.ac.il/  (. 01.00.00)נשלף 

 ,תחומית לתואר שני במדעי הדתות-התוכנית הבין, (7000) אביב-אוניברסיטת תל

http://www.tau.ac.il/humanities/religious_studies/curr_religions.heb.html  (.02.09.00)נשלף 

 הוצאת האקדמיה לירושלים. :, ירושליםהישן יתחדש והחדש יתקדש(, 0992מן י' )-אזרחי א', חיות

ספר הכנס  ", מתוךחסידית על השבטיות העברית החדשה בארץ ישראל-סדנה ניאו" (,7000י א' )אזרח

מ' מדבר -רוחע', , מייזלס 7000אוניברסיטת חיפה, מרץ חיפה: , הישראלי השני לחקר רוחניות עכשווית

 .02)עורכות(, עמוד 

http://spirituality.haifa.ac.il/2nd_conf/files/book.pdf  (.02.09.00)נשלף 

http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1119695.html
http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1119695.html
http://www.haaretz.co.il/magazine/1.1658348
http://www.haaretz.co.il/magazine/1.1658348
http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?itemNo=514295&contrassID=2&subContrassID=13&sbSubContrassID=0
http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?itemNo=514295&contrassID=2&subContrassID=13&sbSubContrassID=0
http://www.hebpsy.net/articles.asp?t=144&id=1553
http://www.bbdo-i.co.il/gitam/haifa_uni/2439_alternative_education/?ToolID=HU2439GT01
http://www.bbdo-i.co.il/gitam/haifa_uni/2439_alternative_education/?ToolID=HU2439GT01
http://www.bbdo-i.co.il/gitam/haifa_uni/2439_alternative_education/?ToolID=HU2439GT01
http://www.edu.haifa.ac.il/messages.php?new=6404
http://www.edu.haifa.ac.il/messages.php?new=6404
http://www.hum.huji.ac.il/units.php?cat=3650&incat=3440
http://www.hum.huji.ac.il/units.php?cat=3650&incat=3440
http://www.gishur.tau.ac.il/
http://www.gishur.tau.ac.il/
http://www.tau.ac.il/humanities/religious_studies/index.heb.html
http://www.tau.ac.il/humanities/religious_studies/curr_religions.heb.html
http://www.tau.ac.il/humanities/religious_studies/curr_religions.heb.html
http://spirituality.haifa.ac.il/2nd_conf/files/book.pdf
http://spirituality.haifa.ac.il/2nd_conf/files/book.pdf
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, עיתון הארץ, "לרקוד עם אלוהים"(, 7002אטינגר י' )

http://www.shturem.net/index.php?section=news&id=21622  עודכן 01.07.7002)פורסם ,

00.2.00 .) 

 ,הארץעיתון , "לראשונה בישראל: מבחנים לעוסקים ברפואה סינית"(, 7002אייל ר' )

http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1033441.html  ( 2.02.00, נשלף 7.00.02)עודכן 

 ,, גלריה פלוסעיתון הארץ, "טעון שיפור"(, 7002אילני ע' )

(http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/940271.html ( 2.2.00, נשלף 0.0.02עודכן) 

, מסמך לקראת דיון בוועדת תכנית פעולה לצמצום הפער הדיגיטלי בשכונות השיקום(, 7000איתן מ' )

 http://www.miki.org.il/miki/files/lehava.docהכלכלה. 

 ,כלכליסט ,אוצר החינוך(, 7007אמסטרדמסקי ש' )

3577527,00.html-http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L  נשלף  09.02.07)פורסם

77.02.07 .) 

, חלק ראשון, תרגום רשמי של משרד המשפטים נוסח עברי, על פי( 0929) אמנת האו"ם בדבר זכויות הילד

 79סעיף 

http://cms.education.gov.il/educationcms/units/zchuyot/chukimveamanot/amanot/amn

aoom.htm  ( 30.03.07, נשלף 02.07.07)עדכון אחרון 

,  NRG, הספירלה המופלאה(, 7002נויפלד מ' )ו אנטין א'

http://www.nrg.co.il/online/15/ART/886/137.html (70.03.02 02.09.00, נשלף .) 

 (.03.09.00)נשלף  http://www.antro.co.ilאתר,  בית, דף האנתרופוסופיה בישראל, 

 (.03.09.00)נשלף  /http://www.antro.co.il/studyהכשרה / לימודים,                                  

ספר הכנס הישראלי , "נפש כמדע וכתשתית לחינוך-על כינונן של פרקטיקות גוף" הרצאה:(, 7009ארגז א' )

 )עורכות(מ' מדבר -רוחע', , מייזלס 7009אוניברסיטת חיפה, מרץ חיפה: , הראשון לחקר רוחניות עכשווית

 (.02.09.00)נשלף  http://spirituality.haifa.ac.il/1st_conf/abstract_book.pdf .22עמוד 

-תל ,(עורך) ויליאם ארוויןברוכים הבאים למדבר של הממשי,  :מטריקס ופילוסופיה(, 7002ארווין ו' )
 אביב: פן וידיעות ספרים.

 הוצאת מטר.תל אביב: , לא רציונלי ולא במקרה(, 7002אריאלי ד' )

 .הוצאת שוקןתל אביב: , מהדורת ניקומאכוס אתיקה(, 0922) [מתרגםליבס י.ג' ] ו,אריסט

תוקפנות בגיל הגן; מחקר השוואתי בין גני ילדים בחינוך הרגיל ובחינוך "(, 7002שלו א' )ו ארנון צ'

 -. פורסם גם באתר בין הצלצולים 7002ספטמבר  ,גןההד , "האנתרופוסופי

http://itu.cet.ac.il/Inner.aspx?nItemID=2983  (. 1.2.00)נשלף 

http://www.shturem.net/index.php?section=news&id=21622
http://www.shturem.net/index.php?section=news&id=21622
http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1033441.html
http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1033441.html
http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/940271.html
http://www.miki.org.il/miki/files/lehava.doc
http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3577527,00.html
http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3577527,00.html
http://cms.education.gov.il/educationcms/units/zchuyot/chukimveamanot/amanot/amnaoom.htm
http://cms.education.gov.il/educationcms/units/zchuyot/chukimveamanot/amanot/amnaoom.htm
http://www.nrg.co.il/online/15/ART/886/137.html
http://www.nrg.co.il/online/15/ART/886/137.html
http://www.antro.co.il/study/
http://www.antro.co.il/study/
http://spirituality.haifa.ac.il/1st_conf/abstract_book.pdf
http://itu.cet.ac.il/Inner.aspx?nItemID=2983
http://itu.cet.ac.il/Inner.aspx?nItemID=2983
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 אתר התנועה להעצמת הרוח בחינוך, חינוך לרוחניות , (, 7000ארנון צ' )

http://eduspirit.org.il/home/artdetails.aspx?mCatID=68438&artID=9483  2.7000)עודכן ,

 (.1.2.00נשלף 

ן בעבודה ושחיקה הקשר בין רוחניות במקום העבודה למחויבות ארגונית, שביעות רצו"(, 7000ארמה ב' )

אוניברסיטת חיפה:  ספר הכנס הישראלי השני לחקר רוחניות עכשווית,, "בלשכות לשירותים חברתיים

 20)עורכות(, עמוד מ' מדבר -רוחע', , מייזלס 7000חיפה, מרץ 

a.ac.il/2nd_conf/files/book.pdfhttp://spirituality.haif  (.02.09.00)נשלף 

 , ירושלים: הוצאת ברנקו וייס.אינטליגנציות מרובות בכתה( 0992ארמסטרונג ת', )

   מערכת הארץ בתרגום מהראלד טריביון ,"מוכרחים לנסות את זה"(, 7002ארנרייך ב' )

http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArt.jhtml?itemNo=1025249&contrassID=2&su

bContrassID=3  (.02.09.00, נשלף 29/09/08)פורסם 

)נשלף   בלוג,סיינטולוגיה בארץ הקודש,  -(, שישיים שנה של סיינטולוגיה: החלק השלישי 7000אשד א' )

02.00.07 .) 

,  שפת הקשב בבית הספר תל חי בתל אביב, אתר בין הצלצולים

http://itu.cet.ac.il/Inner.aspx?nItemID=932  (. 09.09.00)נשלף 

ספר -בתוך: לם צ' )עורך(, בית ,תהליכי שינוי פסיכולוגי: עקרונות ואסטרטגיות.תשמ"ה(,  0922באב"ד א' )

 .מאגנס :. ירושלים11 32-וחינוך עמ' 

ספר הכנס  ,"הסרט "אני אוהב האקביז" כמקרה מבחן -ניאו מודרניזם ורוחניות "(, הרצאה: 7009ביגר ע' )

מ' מדבר -רוח ע', מייזלס 7009אוניברסיטת חיפה, מרץ חיפה: , הישראלי הראשון לחקר רוחניות עכשווית

 (.0002.09.)נשלף  http://spirituality.haifa.ac.il/1st_conf/abstract_book.pdf. 31)עורכות(, עמוד 

 .הוצאת כרמלירושלים: , מקסם האושר, (2004) ר'  בילסקי

 . כנרת הוצאתתל אביב:  ,בתרגומה של אירית מילר , הסוד (,7002בירן ר' )

ך, אוניברסיטת תל תשנ"ו(, מבוסס על ראיון עם ד"ר מנוחה בירנבוים, ביה"ס לחינו, 7002בירנבוים מ' )

, 0גיליון מס'  יסודי,-חינוך בראש העללא כל הנוצץ זהב הוא!",  -"הערכה אלטרנטיבית  אביב, רמת אביב

 .09-73(, עמ' יסודי במשרד החינוך והתרבות-על ך)הוצאת האגף לחינו

מפגש  כתב העת ,"התמודדות עם אלימות במערכת החינוך" (,7003מארצ'י א' )ו בנבנישתי ר', אסטור ר'

 ניתן למצוא גם ב 11-2עמ' ( 02)מס' מרץ גיליון , סוציאלית-לעבודה חינוכית

http://www.hebpsy.net/articles.asp?id=811  (. 30.03.07)נשלף 

תשס"ה. דו"ח ביניים: זווית  -אלימות במערכת החינוך(, 7002) 'ר ואסטור 'כסאברי ר-בנבנישתי ר', חורי

הספר לעבודה סוציאלית ע"ש -העברית בירושלים, ביתהאוניברסיטה  ירושלים : .למידיםהראייה של הת

 .פאול ברוואלד

http://eduspirit.org.il/home/artdetails.aspx?mCatID=68438&artID=9483
http://eduspirit.org.il/home/artdetails.aspx?mCatID=68438&artID=9483
http://spirituality.haifa.ac.il/2nd_conf/files/book.pdf
http://spirituality.haifa.ac.il/2nd_conf/files/book.pdf
http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArt.jhtml?itemNo=1025249&contrassID=2&subContrassID=3
http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArt.jhtml?itemNo=1025249&contrassID=2&subContrassID=3
http://itu.cet.ac.il/Inner.aspx?nItemID=932
http://itu.cet.ac.il/Inner.aspx?nItemID=932
http://spirituality.haifa.ac.il/1st_conf/abstract_book.pdf
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A8%D7%A4%D7%90%D7%9C%D7%94_%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%A1%D7%A7%D7%99&action=edit&redlink=1
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A8%D7%A4%D7%90%D7%9C%D7%94_%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%A1%D7%A7%D7%99&action=edit&redlink=1
http://www.hebpsy.net/articles.asp?id=811
http://www.hebpsy.net/articles.asp?id=811
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- החינוך  במערכת עמה והתמודדות אלימות (, מניעת7002כסאברי ר' )-בנבנישתי ר', ואסטור ר',  חורי

  (30.3.07)נשלף  c.il/study/pdf_files/d9905.pdfhttp://library.macam.a למדיניות הצעה

הנרטייה  :ירושליםיד: תלמידים משכיני שלום )המדריך המעשי(,  לוחצים(, 7000שגיב י' )ו יעקב א'-בנדס

  סאלד.

  (.09.02.7009 )פורסם מוסף הארץ(, "הדיקטטורה של האושר", 7009שמחון ק' )-בן

 רציונאלית-מבט ביקורתי על הכשרת המורים הטכנית -ים מורטכנאות כחזון בהכשרת  (,7002בק, ש' )

 באר שבע: אוניברסיטת בן גוריון בנגב.

 ,ספר הכנס הישראלי הראשון לחקר רוחניות עכשווית ,"בודהיזם וזן יפנית קשתּות" (,7009כהן ע' ) און-בר

  19)עורכות(, עמוד מ' מדבר -רוח ע', , מייזלס7009אוניברסיטת חיפה, מרץ חיפה: 

http://spirituality.haifa.ac.il/1st_conf/abstract_book.pdf  (. 02.09.00)נשלף 

, 0.2.09)פורסם  http://www.ironnysh.com/?p=594, ראיון עם קן רובינסון, (7000) ברמה העקרונית

 .(07.09.00נשלף 

  http://yes.walla.co.il/?w=2/7811/1146309, האיש שרצה להיות מליונר ,yes (,7000ברנד צ' )

 (. 09.09.00ף סרט דוקומנטרי שעוסק בחברות לשיווק רשתי. )נשל

 (.   07.09.00)נשלף  /http://www.brancoweiss.org.il, דף הביתברנקו וייס )א(, 

)נשלף  http://212.179.112.124/ideas.asp?cat=43רעיונות/חשיבה יצירתית, (, בברנקו וייס )

07.09.00.) 

 http://www.brancoweiss.org.il/861/&SearchClean=1, חשיבה יצירתיות מהי(, גברנקו וייס )

 (. 07.09.00)נשלף 

, "הוראה פרחי בהכשרת נפש -גוף טכניקות של שילוב על מחשבות": הרצאה(, 7009עליאן פ' )ו שלום י'-בר

, ע', מייזלס 7009אוניברסיטת חיפה, מרץ חיפה: , ספר הכנס הישראלי הראשון לחקר רוחניות עכשווית

)נשלף  http://spirituality.haifa.ac.il/1st_conf/abstract_book.pdf. 22)עורכות(, עמוד מ' מדבר -רוח

02.09.00.) 

 (.07.09.00)נשלף   /http://www.gevim.co.il,דף הביתגבים, 

, הגישורית לתלמידיםהשפה  גבים,

-http://www.gevim.co.il/89301/%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C

%A7%D7%95%D7%A0%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%A7%D7%98%D7%99%D7

%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A-%D7%9D  (.07.09.00)נשלף 

 ( 07.09.00)נשלף  http://www.gevim.co.il/89301/edu, , בתי ספר אינם טועים2888חינוך,  גבים,

http://library.macam.ac.il/study/pdf_files/d9905.pdf
http://spirituality.haifa.ac.il/1st_conf/abstract_book.pdf
http://spirituality.haifa.ac.il/1st_conf/abstract_book.pdf
http://www.ironnysh.com/?p=594
http://yes.walla.co.il/?w=2/7811/1146309
http://www.brancoweiss.org.il/
http://212.179.112.124/ideas.asp?cat=43
http://www.brancoweiss.org.il/861/&SearchClean=1
http://spirituality.haifa.ac.il/1st_conf/abstract_book.pdf
http://www.gevim.co.il/
http://www.gevim.co.il/89301/%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C-%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%A7%D7%98%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A
http://www.gevim.co.il/89301/%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C-%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%A7%D7%98%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A
http://www.gevim.co.il/89301/%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C-%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%A7%D7%98%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A
http://www.gevim.co.il/89301/%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C-%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%A7%D7%98%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A
http://www.gevim.co.il/89301/edu
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ספר הכנס הישראלי הראשון לחקר , "נמצא שהכל נעשה על ידכם )הבעש"ט("(, הרצאה: 7009גולדברג ש' )

 .90)עורכות(, עמוד מ' מדבר -רוח ע' , מייזלס7009אוניברסיטת חיפה, מרץ חיפה: , רוחניות עכשווית

http://spirituality.haifa.ac.il/1st_conf/abstract_book.pdf  (.02.09.00)נשלף 

האם חינוך ולדורף מכין את בוגריו להתמודדות עם האתגרים של המציאות " (, הרצאה:7000גולדשמיט ג' )

, 7000אוניברסיטת חיפה, מרץ חיפה: , ספר הכנס הישראלי השלישי לחקר רוחניות עכשווית, "הישראלית

 .07 עמוד ,()עורכותמ' מדבר -רוחע',  מייזלס

http://spirituality.haifa.ac.il/1st_conf/abstract_book.pdf  (.02.09.00)נשלף 

 ,הארץעיתון  ,, רוח חדשה במדעי רוח(7002) גולן א'

http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?contrassID=2&subContrassID=3

&sbSubContrassID=0&itemNo=689387   (72.2.00, נשלף 07.03.02)פורסם 

  תל אביב: מודן.רגשות הרסניים: איך נוכל להתגבר עליהם, (, 7002גולמן ד' )

 ,03-71, עמ' 02 מפגש לעבודה חינוכית סוציאלית, ,"הרהורים על אלימות בית ספרית"(, 0999גומפל ת' )

 ,העבודה והרווחהאגודה לפיתוח שירותי רווחה והשירות לנוער וצעירים במשרד  -אפשר  רושלים :י

 .0999ספטמבר 

ספר הכנס הישראלי , "המקורות הסותרים של הכמיהה לרוחניות בימינו" ( הרצאה:7009גור זאב א' )

, ()עורכותמ' מדבר -רוח ע', , מייזלס7009אוניברסיטת חיפה, מרץ  חיפה:הראשון לחקר רוחניות עכשווית, 

 .07עמוד 

http://spirituality.haifa.ac.il/1st_conf/abstract_book.pdf  (.02.09.00)נשלף 

 .0990כתר,  :אביב-, תליואש מייזלר :, תרגוםפרשנות של תרבויות(, 0990) 'גירץ ק

   , ynet,"בצריכת רפואה משלימה 03%גידול של  :BDI סקר"(, 7002גל א' )

 3560499,00.html-http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L  (.30.02.00, נשלף 72.02.02)פורסם 

בית הספר למדיניות ציבורית האוניברסיטה (, "קביעת סדר יום להחלטה: הערות ומבוא", 7002דרי ד' )

נשלף  09.7002)פורסם  policy.huji.ac.il/upload/mavo.pdf-http://publicברית ירושלים, הע

30.00.7007.) 

 עמותות מעורבות סקר ,(7002)תסש"ח, ספר לחינוך בית ברל ומשרד החינוך בית  –המכון ליזמות בחינוך 

 תשס"ח, –ממצאים  ח"דו החינוך במערכת עסקית ופילנתרופיה קרנות

-http://www.beitberl.ac.il/centers/yazamoot/forum_yazamut01/Documents/PDF/doch

_hinuch.pdfmaarechet  ( 30.00.07)נשלף 

http://www.mako.co.il/news- 1חדשות , "או כת מסוכנת – (, תחקיר "יוגה של אהבה7000י' ) גליק

309ab1f9b0c9721004.htm-israel/education/Article  (. 01.00.00נשלף  72.03.00)פורסם 

מכון שלום   , ירושלים:עיונים בקבלת המאה העשרים -יחידי הסגולות יהיו לעדרים (, 7002Iגראב י' )

 .7002הרטמן כרמל, 

http://spirituality.haifa.ac.il/1st_conf/abstract_book.pdf
http://spirituality.haifa.ac.il/1st_conf/abstract_book.pdf
http://spirituality.haifa.ac.il/1st_conf/abstract_book.pdf
http://spirituality.haifa.ac.il/1st_conf/abstract_book.pdf
http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?contrassID=2&subContrassID=3&sbSubContrassID=0&itemNo=689387
http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?contrassID=2&subContrassID=3&sbSubContrassID=0&itemNo=689387
http://spirituality.haifa.ac.il/1st_conf/abstract_book.pdf
http://spirituality.haifa.ac.il/1st_conf/abstract_book.pdf
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3560499,00.html
http://public-policy.huji.ac.il/upload/mavo.pdf
http://www.beitberl.ac.il/centers/yazamoot/forum_yazamut01/Documents/PDF/doch-maarechet_hinuch.pdf
http://www.beitberl.ac.il/centers/yazamoot/forum_yazamut01/Documents/PDF/doch-maarechet_hinuch.pdf
http://www.mako.co.il/news-israel/education/Article-309ab1f9b0c9721004.htm
http://www.mako.co.il/news-israel/education/Article-309ab1f9b0c9721004.htm
http://www.mako.co.il/news-israel/education/Article-309ab1f9b0c9721004.htm
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 NRGאתר , "הטשטוש מתחיל מבפנים"(, 7002IIגראב י' )

 http://www.nrg.co.il/online/15/ART/930/572.html  (.03.2.00, נשלף 2.2.02)פורסם 

ירושלים , : אמיר צוקרמןתרגום ,התיאוריה הלכה למעשה אינטליגנציות מרובות : (, 0992גרדנר ה' )

וח משרד החינוך, התרבות והספורט, המנהל הפדגוגי, האגף לתכניות לימודים, מכון ברנקו וייס לטיפ :

 0992 החשיבה,

"כתות או תנועות  הרצאה מתוך (, היבטים פסיכולוגיים של התנהלות קבוצות סמכותניות,7000גרין ' )

 (. 9.07.00, נשלף 9.00)פורסם  http://www.youtube.com/watch?v=f9uJ25vKCsM דתיות חדשות?

האחרון שודרה “ ב"שישי" עם רביב דרוקר ועופר שלח-, כתבה בהדרך אל האושר?(, 7002ברדה נ' )ו ט'גרנות 

http://news.nana10.co.il/Article/?ArticleID=558578&TypeID=1  נשלף 02.02.02)פורסם ,

09.09.00).  

 הוצאת כנרת. תל אביב: , ששה כובעי חשיבה( 0992דה בונו א' )

 , ספטמבר 072גיליון מס' , 1822המשפיעים  288, (7000) מגזין העסקים של ישראל - מרקר-דה

http://www.karev.org.il/ContentItem.aspx?TypeMain=ContentItem&CID=4294&Status=

Theme 

 http://itu.cet.ac.il/Inner.aspx?nItemID=998אתר בין הצלצולים, שילוב רוחני, (, 7002דובדבני ר' )

 ( 9.07.00)פורסם נשלף 

המלצות הצוות לבחינת תופעות הכתות של משרד הרווחה כלים לטיפול משרד הרווחה, -דוח כתות

, ולתמיכה בנפגעי כתות וכן המלצות לפעולה

3.5.11.htmhttp://www.molsa.gov.il/MisradHarevacha/News/Dover/2  נשלף 73.02.00)פורסם ,

 (. 9.07.00-נמצא כלא מתפקד ב 01.00.00

 "יד לאחיםארגון "( ביחס ל7000) דוח מחלקת המדינה בארצות הברית

http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2000/nea/794.htm 

דו"ח הוועדה הבינמשרדית לבדיקת נושא ה"כתות" )"קבוצות חדשות"( (, 0922גלזר )פברואר -דוח תעסה

 סיינטולוגיה,, 0.00סעיף  בישראל,

DF/%D7%93%D7%95%D7http://www.infokatot.com/image/users/39450/ftp/my_files/P

%97%20%D7%94%D7%95%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%94%20%D7%94%D7

%91%D7%99%D7%A0%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%AA.pdf 

. המחקר )עורכים( י' ובר שלוםא' שי  :תוךב, "מקרה פרטי –המתודולוגיה של מחקר איכותני ", (7003י )דיין 

 . 7003ד ילין תשס"ג הוצאת דו ,האיכותני בחקר החינוך

ספר  ,"ושינוי תודעה פמיניזם ,עכשוויות אמניות :הקדומות האלות אל בחזרה"(, הרצאה: 7009דקל ט' )

-רוחע', , מייזלס 7009אוניברסיטת חיפה, מרץ חיפה:  הכנס הישראלי הראשון לחקר רוחניות עכשווית,

http://www.nrg.co.il/online/15/ART/930/572.html
http://www.youtube.com/watch?v=f9uJ25vKCsM
http://news.nana10.co.il/Article/?ArticleID=558578&TypeID=1
http://news.nana10.co.il/Article/?ArticleID=558578&TypeID=1
http://www.karev.org.il/ContentItem.aspx?TypeMain=ContentItem&CID=4294&Status=Theme
http://www.karev.org.il/ContentItem.aspx?TypeMain=ContentItem&CID=4294&Status=Theme
http://itu.cet.ac.il/Inner.aspx?nItemID=998
http://www.molsa.gov.il/MisradHarevacha/News/Dover/23.5.11.htm
http://www.molsa.gov.il/MisradHarevacha/News/Dover/23.5.11.htm
http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2000/nea/794.htm
http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2000/nea/794.htm
http://www.infokatot.com/image/users/39450/ftp/my_files/PDF/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%94%D7%95%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%94%20%D7%94%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%AA.pdf
http://www.infokatot.com/image/users/39450/ftp/my_files/PDF/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%94%D7%95%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%94%20%D7%94%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%AA.pdf
http://www.infokatot.com/image/users/39450/ftp/my_files/PDF/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%94%D7%95%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%94%20%D7%94%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%AA.pdf
http://www.infokatot.com/image/users/39450/ftp/my_files/PDF/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%94%D7%95%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%94%20%D7%94%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%AA.pdf
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)נשלף  http://spirituality.haifa.ac.il/1st_conf/abstract_book.pdf .002)עורכות(, עמוד  מ' מדבר

02.09.00.)  

  .(30.03.07)נשלף  /http://nlpisrael.com , אתרN.L.P-האגודה הישראלית ל

, אתר ישראלי )סיינטולוגיה( הארגון ליישום הלמידה

scholastics.html-scholastics/applied-http://www.scientology.org.il/activity/applied  

 (. 02.01.03)נשלף 

 ,תחומית לתואר שני במדעי הדתות-התוכנית הבין, (7000) אביב-אוניברסיטת תל

http://www.tau.ac.il/humanities/religious_studies/curr_religions.heb.html  (.02.09.00)נשלף 

 יורק טיימס-הארץ בריאות, תרגום מעיתון הניו "הצד המסוכן של היוגה", (,7007הארץ בריאות )

http://www.haaretz.co.il/news/health/1.1612324  (01.07.7007, נשלף 09.00.7007)פורסם  

נשלף , 0992)פורסם  http://il.thewaytohappiness.org/home.html,  דף הביתהדרך אל האושר, אתר, 

1.00.00.) 

, כלכליסט", ראיון עם דניאל כהנמן - (, "איך האינטואיציה עובדת7000הוברמן א' )

http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3533866,00.html  נשלף 72.09.00)פורסם ,

1.00.00 .) 
 

 (.72.02.00)נשלף  http://www.humanication.co.il, דף הביתהומניקשיין, 

 ,סדנת מעבר

&mCatID2=6http://www.humanication.co.il/home/doc.aspx?mCatID=68370

 (.72.02.00)נשלף   8357

 , ירושלים: מכון הנרייטה סאלד.אלימות כתופעה אנטי חברתית: תיאוריה ומעשה(, 7000הורביץ ת' )

הקשר בין איכות החיים הבית ספרית לבין הכישורים החברתיים של תלמידים "(, 7000רונן מ'  )ו הכהן א'

משרד החינוך והתרבות, המחלקה : ירושלים, 27מס'  דפים, ,"בשכבות גיל שונות ובזרמים חינוכיים שונים

 .002-032 "מע ,תשע"א ם,ובדי הוראה, המכון לתכנון לימודילהכשרת ע

(, ללא מחבר )שם כיסוי של הסיינטולוגיה(,   7009) העמותה לשגשוג וביטחון במזרח התיכון

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:eMBErqslgNkJ:listserv.os.bi

-bin/wa%3FA3%3Dind0905%26L%3DJES2-ac.il/cgiu.

--L%26E%3Dbase64%26P%3D1109%26B%3D

Boundary_(ID_gTjXsSMYxdeTH4pLsd94bw)%26T%3Dtext%252Fhtml%3B%2520cha

-rset%3Dwindows

1255%26XSS%3D3%26header%3D1++,באחד+מבתי+הספר+הנחשבים+לקשים+ביותר+בארץ

)נשלף  cd=1&hl=iw&ct=clnk&gl=il&+של+פרויקט+ערכיםהחל+בשנה+שעברה+להתבצע+פיילוט

09.02.00 .) 
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http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3533866,00.html
http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3533866,00.html
http://www.humanication.co.il/
http://www.humanication.co.il/home/doc.aspx?mCatID=68370&mCatID2=68357
http://www.humanication.co.il/home/doc.aspx?mCatID=68370&mCatID2=68357
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רווחה  –נוער בישראל (, 7007)  ג', חביב ח'עסבה -אבומ' ו , מולכוש'פרנקוביץ -י' , אלנבוגן פיש-הראל

וינט  'ג :ירושלים .סיכום ממצאי המחקר השני () חברתית, בריאות והתנהגויות סיכון במבט בינלאומי

 . מכון  ברוקדייל - ישראל

(, "סיכום שני עשורים של התמודדות עם אלימות נוער בעולם המערבי: מה ידענו, מה 7002פיש י' )-הראל

 .עיר ללא אלימות – 1880כנס אילת ב על בסיס הרצאהמצגת למדנו, ומה עדיין צריך להפנים?", 

  NRG, "עידן חדש בחקר העידן החדש"(, 7002הרטוגזון ע' )

http://www.nrg.co.il/online/15/ART1/007/480.html  (.02.02.00, נשלף 01.00.02)פורסם 

, "מודרנית" בדרכה אל מרכז החברה הישראלית -רוחניות פוסט -ג'י  -טאי"(, הרצאה: 7009שני א' )-הרציון

פרופ' מייזלס  ,7009אוניברסיטת חיפה, מרץ חיפה: , הראשון לחקר רוחניות עכשווית ספר הכנס הישראלי

 http://spirituality.haifa.ac.il/1st_conf/abstract_book.pdf. 90)עורכות(, עמוד מ' מדבר -ד"ר רוחע' 

 (.02.09.00)נשלף 

, 02, חוברת חינוך החשיבה, "הוראה ולמידה בקהילת חשיבה: בדרך לבית ספר חושב"(, 7000הרפז י' )

. 30-2’, , עמ7000ירושלים: מכון ברנקו וייס, ינואר 

http://yoramharpaz.com/pubs/learning/thinking_community.pdf 

 (.07.09.00)נשלף  /http://eduspirit.org.ilדף הבית,  ,התנועה להעצמת הרוח בחינוך

הישראלי הראשון לחקר ספר הכנס , "שילוב של יוגה ופסיכותרפיה: גישה אינטגרטיבית"(, 7009וורנר א' )

 .02 ')עורכות(, עממ' מדבר -רוח ,ע', מייזלס 7009אוניברסיטת חיפה, מרץ חיפה: , רוחניות עכשווית

http://spirituality.haifa.ac.il/1st_conf/abstract_book.pdf  (. 0002.07.)נשלף 

 .  7002 כנרת, אור יהודה : קיצור תולדות הכל. מיפוי מכלול הידע האנושי.(, 7002וילבר ק' )

 לימודי מדיטציה / הכשרת מדריכי מדיטציהוינגייט, 

http://www.wincol.ac.il/mediwin/%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%

%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%98%D7%A6%D7%99%D7%94-99  ( 02.09.00)נשלף 

 גלובסמגזין  "שמחת החנונים הייתה מוקדמת"(, 7000ינרב ג' )ו

http://www.globes.co.il/news/article.aspx?Fromelement=Opinions&did=1000589430 
 (. 7.9.00, נשלף 73.09.00)פורסם 

 גלובסמגזין ", פרופ' מרזניץ', מבכירי חוקרי המוח: "המוח לא חייב להזדקן(, 7007וינברג ג' )

http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000712517 (. 2.0.07, נשלף 2.0.07 )פורסם 

 NRG, אתר "בה אליה וקוץ"(, 7002ויסמן כ' )

http://www.nrg.co.il/online/15/ART1/670/479.html#4611499   נשלף 07.07.7002)פורסם ,

02.09.00 .) 

   תל אביב: מטר.מזלך בידך, (, 7001ויסמן ר' )

http://www.nrg.co.il/online/15/ART1/007/480.html
http://www.nrg.co.il/online/15/ART1/007/480.html
http://spirituality.haifa.ac.il/1st_conf/abstract_book.pdf
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http://spirituality.haifa.ac.il/1st_conf/abstract_book.pdf
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http://www.wincol.ac.il/mediwin/%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%99-%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%98%D7%A6%D7%99%D7%94
http://www.wincol.ac.il/mediwin/%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%99-%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%98%D7%A6%D7%99%D7%94
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?Fromelement=Opinions&did=1000589430
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?Fromelement=Opinions&did=1000589430
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000712517
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000712517
http://www.nrg.co.il/online/15/ART1/670/479.html#4611499
http://www.nrg.co.il/online/15/ART1/670/479.html#4611499
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 , )אתר( ויקיפדיה

 אינטואיציה,

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%95%D7

%90%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%94  (.  30.2.00)נשלף 

  ירתיות,יצויקיפדיה, 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%A8%D7%AA%D

7%99%D7%95%D7%AA  (.72.2.00)נשלף 

העידן החדש, ויקיפדיה, 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%99%D7%93%D7%9F_%D7%97%D

7%93%D7%A9  (.72.2.00)נשלף 

ניתוב לשוני ויקיפדיה, 

  פזיולוגי

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%91_%D7%9C%

4%D7%99%D7%96%D7%99%D7%95%D7%9D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%99_%D7%A

C%D7%95%D7%92%D7%99  (30.03.07)נשלף 

,  מבחן פיז"הויקיפדיה, 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%91%D7%97%D7%9F_%D7%A4%D

%96%22%D7%947%99%D7   (.72.2.00)נשלף 

, רפואה אלטרנטיביתויקיפדיה, 

Dhttp://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%94_%

7%90%D7%9C%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%91%D7%

99%D7%AA  (.72.2.00)נשלף 

 , תוכנית מציאותויקיפדיה, 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D

7%AA_%D7%9E%D7%A6%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA  (72.2.00)נשלף 

  דוקו, Yesויקיפדיה, 

http://he.wikipedia.org/wiki/Yes_%D7%93%D7%95%D7%A7%D7%95  נשלף(

72.2.00.) 

 YENT, "בסימן אורח חיים בריא -שר החינוך: שנת הלימודים הבאה "(, 7000) ת'ולמר 

4072833,00.html-http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L  (02.09.00, נשלף 73.02.00)פורסם. 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%95%D7%90%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%95%D7%90%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%A8%D7%AA%D7%99%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%A8%D7%AA%D7%99%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%99%D7%93%D7%9F_%D7%97%D7%93%D7%A9
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%99%D7%93%D7%9F_%D7%97%D7%93%D7%A9
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%91_%D7%9C%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%99_%D7%A4%D7%99%D7%96%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%91_%D7%9C%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%99_%D7%A4%D7%99%D7%96%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%91_%D7%9C%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%99_%D7%A4%D7%99%D7%96%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%91_%D7%9C%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%99_%D7%A4%D7%99%D7%96%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%91%D7%97%D7%9F_%D7%A4%D7%99%D7%96%22%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%91%D7%97%D7%9F_%D7%A4%D7%99%D7%96%22%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%94_%D7%90%D7%9C%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%91%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%94_%D7%90%D7%9C%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%91%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%94_%D7%90%D7%9C%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%91%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%94_%D7%90%D7%9C%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%91%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA_%D7%9E%D7%A6%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA_%D7%9E%D7%A6%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/Yes_%D7%93%D7%95%D7%A7%D7%95
http://he.wikipedia.org/wiki/Yes_%D7%93%D7%95%D7%A7%D7%95
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4072833,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4072833,00.html
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  דו"ח סופי, –תכנית הלאומית לחינוך ה, (7002)ועדת דברת 

http://bioteach.snunit.k12.il/upload/.pdfs/dovrat.pdf  ( 03.00.00נשלף , 2.0.02)פורסם 

 .הוצאת כרמל:  ירושלים, החברה המיסטית: חזון חברתי מתפתח(, 7002וקסלר פ' )

 YNET, "סקר: האלימות בארץ יותר מדאיגה מהטרור"(, 7002זליקוביץ מ' )

3057877,00.html-,Lhttp://www.ynet.co.il/articles/0,7340  (2.02.00, נשלף 14.03.05)עודכן. 

 יד לאחים: זהירות מכת ה'לנדמרק',(, 7001חב"ד אינפו )

http://www.chabad.info/index.php?url=article_he&id=6695&print=save 02.02.01סם )פור ,

 (.02.09.00נשלף 

 (.02.01.03)נשלף  http://www.wbi.co.il/projects.php,  דף הבית, )אתר( חוסן נעורים

 .0921-, תשמ"דק השימוש בהיפנוזהחו

 YNETאתר  ,”לחשוב מהבטן: על אינטואיציה וקבלת החלטות“( 7002)חסקלברג ת' 

3585934,00.html-http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L  (. 07.09.02)פורסם 

 הארץ,עיתון  ,(, הערכה שלנו היא שניצלו אותנו7001) 'חרומצ'נקו י

http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?itemNo=510563&contrassID=2&s

ubContrassID=2   (. 09.00.00נשלף  02.07.01)פורסם 

הארץ, (, תוכנית אריסון מלמדת על "מהות החיים" ללא אישור נדרש, עיתון 7002' )חרומצ'נקו י

http://www.haaretz.co.il/misc/1.1105020  (. 2.0.07, נשלף 01.02.02)פורסם  

פסיכולוגית: הקשר בין התעלות הקשר בין התפתחות רוחנית להתפתחות "(, הרצאה: 7009חרמש מ' )

ספר הכנס הישראלי הראשון , "עצמית לרמת מובחנות העצמי, אוריינטציה מגדרית ואוריינטציה רוחנית

 .22)עורכות(, עמוד מ' מדבר -רוחע' , מייזלס 7009אוניברסיטת חיפה, מרץ חיפה: , לחקר רוחניות עכשווית

http://spirituality.haifa.ac.il/1st_conf/abstract_book.pdf  הקשר (. הרצאת וידאו: 02.09.00)נשלף

ית: הקשר בין התעלות עצמית לרמת מובחנות העצמי, ביו התפתחות רוחנית להתפתחות פסיכולוג

  אוריינטציה מגדרית ואוריינטציה רוחנית

 תל אביב: הוצאת הקיבוץ המאוחד.  ,על תרבות צעירה בישראל - המרד השפוף(, 0992טאוב ג' )

 עיתון הארץ ,"ליוני אנשים לבדימ"(, 7003טאוב ג' )

http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArt.jhtml?itemNo=297565  נשלף 30.2.03)עודכן ,

2.1.7000.) 

 עיתון הארץ(, ילדי ביה"ס "פפה" לומדים בשיטת הסיינטולוגיה, 7002טבת ל' )

http://news.walla.co.il/?w=/90/854252  (. 00.00.07, נשלף 2.07.02)פורסם 

 .0997אביב -, ספריית מעריב, תלמהפך העוצמה(. 0990) 'טופלר, א

http://bioteach.snunit.k12.il/upload/.pdfs/dovrat.pdf
http://bioteach.snunit.k12.il/upload/.pdfs/dovrat.pdf
http://simania.co.il/publisherDetails.php?itemId=314585
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3057877,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3057877,00.html
http://www.chabad.info/index.php?url=article_he&id=6695&print=save
http://www.chabad.info/index.php?url=article_he&id=6695&print=save
http://www.wbi.co.il/projects.php
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3585934,00.html
http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?itemNo=510563&contrassID=2&subContrassID=2
http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?itemNo=510563&contrassID=2&subContrassID=2
http://www.haaretz.co.il/misc/1.1105020
http://www.haaretz.co.il/misc/1.1105020
http://spirituality.haifa.ac.il/1st_conf/abstract_book.pdf
http://spirituality.haifa.ac.il/1st_conf/abstract_book.pdf
mms://vod4.haifa.ac.il/Q/Education/KenesSpirituality22032009/Moshav_b1/04.wmv
mms://vod4.haifa.ac.il/Q/Education/KenesSpirituality22032009/Moshav_b1/04.wmv
mms://vod4.haifa.ac.il/Q/Education/KenesSpirituality22032009/Moshav_b1/04.wmv
mms://vod4.haifa.ac.il/Q/Education/KenesSpirituality22032009/Moshav_b1/04.wmv
mms://vod4.haifa.ac.il/Q/Education/KenesSpirituality22032009/Moshav_b1/04.wmv
http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArt.jhtml?itemNo=297565
http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArt.jhtml?itemNo=297565
http://news.walla.co.il/?w=/90/854252
http://news.walla.co.il/?w=/90/854252
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 עיתון הארץ ,"ויקבלו על זה תואר -הסטודנטים "יתחברו לעצמם" "(, 7002טראובמן ת' )

http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArt.jhtml?contrassID=1&subContrassID=5&sb

SubContrassID=0&itemNo=687701  (.72.02.00ף , נשל72.07.02)פורסם 

netY -http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,Lאתר (, "נולדו מחדש" 7003חדד )-טרבלסי

2390075,00.html   (.701.2.700, נשלף 22.01.03)פורסם 

 .7002 ביתן, דביר,-כנרת, זמורה אור יהודה :, שהומעטיפול קבוצתי תיאוריה (, 7002יאלום א' )

פורסם ) פי-אף-מתוך איידיעות אחרונות כתבת מערכת ( "תופסים שלווה" 7000שעות ) 71ידיעות אחרונות, 

02.07.7000.)  

 (. 00.01.00)נשלף  t=121http://www.yogaoflove.org/?ca, אתר,  יוגה של אהבה

: ירושלים, חוברת ב , הד הגן."ית האינטליגנציות המרובות של פרופ' הווארד גרדנריאורית"(, 0999כהן נ' )

 .מכון ברנקו וייס לטיפוח החשיבה ,הסתדרות המורים בישראל

בבריונות, קטטות הקשר בין תפיסות בית ספריות לבין מעורבות תלמידים "(, 7003הראל י' ) ו לאופר א'

 .132-129עמ'  ,מכון הנרייטה סאלד ירושלים : ,(3)ב "מ מגמות,", ונשיאת נשק

תופעה ודרכי התמודדות,  -מתוך אלימות בקרב נוער , "הפער בין תיאוריה למעשה"(, הרצאה: 7002להב ח' )

 .2להתמודדות עם אלימות בחברה הישראלית מושב   II-כנס אילת ה

 ראיון עם דניאל גולמן אתר כלכליסט, ,"השראה: אינטליגנציה אקולוגית"(, 7009להט א' )

3342629,00.html-http://www.calcalist.co.il/local/articles/1,7340,L  נשלף 02.02.09)פורסם ,

02.09.00 .) 

http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L- כלכליסט,(, "איפה הבושה", 7000להט א' )

3556509,00.html  ( 30.07.7000נשלף  72.07.7000)פורסם 

 עיתון הארץ, "םסיינטולוגיה לילדי"(, 7007בריזלי ו' )-לוי

http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/135508.html  (  02.09.00, נשלף 00.03.07)עודכן 

  NRGאתר ,"נחה עליו הרוח: ראיון עם ד"ר לאושר"(, 7009לחיאני נ' )-לויליכט

http://www.nrg.co.il/online/55/ART1/946/328.html?hp=55&loc=43&tmp=8525  עודכן(

 ( 2.2.00נשלף  72.9.09

 ירושלים: הוצאת מכון סאלד. פיתוח כישורים חברתיים ומיומנויות התמודדות,(, 0997לוטן א' ופרידמן י' )

אתר הארץ  ,"אחיזת עיניים"(, 7003לוסטינג ש' )

-http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:

RRMIP_iZUYJ:www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArt.jhtml%3FitemNo%3D328721%2

6sw%3D%25EE%25E9%25EB%25E0%2522%25EC+%D7%9B%D7%A0%D7%A9%

http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArt.jhtml?contrassID=1&subContrassID=5&sbSubContrassID=0&itemNo=687701
http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArt.jhtml?contrassID=1&subContrassID=5&sbSubContrassID=0&itemNo=687701
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-2390075,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-2390075,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-2390075,00.html
http://www.yogaoflove.org/?cat=121
http://www.calcalist.co.il/local/articles/1,7340,L-3342629,00.html
http://www.calcalist.co.il/local/articles/1,7340,L-3342629,00.html
http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3556509,00.html
http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3556509,00.html
http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3556509,00.html
http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/135508.html
http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/135508.html
http://www.nrg.co.il/online/55/ART1/946/328.html?hp=55&loc=43&tmp=8525
http://www.nrg.co.il/online/55/ART1/946/328.html?hp=55&loc=43&tmp=8525
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:-RRMIP_iZUYJ:www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArt.jhtml%3FitemNo%3D328721%26sw%3D%25EE%25E9%25EB%25E0%2522%25EC+%D7%9B%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%90%D7%94+%D7%9B%D7%9A+%D7%AA%D7%94%D7%99%D7%99+%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%A8+%D7%A7%D7%A8%D7%95%D7%91%D7%94+%D7%9C%D7%94%D7%A9%D7%92%D7%AA+%D7%94%D7%9E%D7%98%D7%A8%D7%94+%D7%A9%D7%9C%D7%9A&cd=1&hl=iw&ct=clnk&gl=il&source=www.google.co.il
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:-RRMIP_iZUYJ:www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArt.jhtml%3FitemNo%3D328721%26sw%3D%25EE%25E9%25EB%25E0%2522%25EC+%D7%9B%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%90%D7%94+%D7%9B%D7%9A+%D7%AA%D7%94%D7%99%D7%99+%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%A8+%D7%A7%D7%A8%D7%95%D7%91%D7%94+%D7%9C%D7%94%D7%A9%D7%92%D7%AA+%D7%94%D7%9E%D7%98%D7%A8%D7%94+%D7%A9%D7%9C%D7%9A&cd=1&hl=iw&ct=clnk&gl=il&source=www.google.co.il
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:-RRMIP_iZUYJ:www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArt.jhtml%3FitemNo%3D328721%26sw%3D%25EE%25E9%25EB%25E0%2522%25EC+%D7%9B%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%90%D7%94+%D7%9B%D7%9A+%D7%AA%D7%94%D7%99%D7%99+%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%A8+%D7%A7%D7%A8%D7%95%D7%91%D7%94+%D7%9C%D7%94%D7%A9%D7%92%D7%AA+%D7%94%D7%9E%D7%98%D7%A8%D7%94+%D7%A9%D7%9C%D7%9A&cd=1&hl=iw&ct=clnk&gl=il&source=www.google.co.il
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D7%99%D7%90%D7%94+%D7%9B%D7%9A+%D7%AA%D7%94%D7%99%D7%99

%AA%D7%A8+%D7%A7%D7%A8%D7%95%D7%91%D7%+%D7%99%D7%95%D7

94+%D7%9C%D7%94%D7%A9%D7%92%D7%AA+%D7%94%D7%9E%D7%98%D

7%A8%D7%94+%D7%A9%D7%9C%D7%9A&cd=1&hl=iw&ct=clnk&gl=il&source=ww

w.google.co.il  (70.02.00, נשלף 07.02.03)עודכן 

  כתר.תל אביב: , האדם שבקצה האגו(, 7009) ליבליך מ'

תפקיד התמיכה החברתית, ההערכה העצמית וההסתגלות "(, 7002גינזבורג ק' )ו ליברמן צ', סולומון ז'

-202 מכון הנרייטה סאלד ירושלים :(, 1, מ"ג) מגמות, "בהסבר הנטייה למחשבות אבדניות בקרב צעירים

237. 

 , "קרן קרב מלמדת שיעור כואבI(7007ליבסקר א' )

)עודכן  html-http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L.3562251,00  כלכליסט,,"לחיים

 (.72.07.07, נשלף 02.07.07

ית לי, אבל מופעל עלינו לחץ , "גם ההורים לא מרוצים: "המסגרת של קרב לא נראII(7007ליבסקר א' )

)עודכן  html-http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L.3562255,00 כלכליסט, ,"אדיר"

 (.72.07.07נשלף  02.07.07

  .7002תשס"ו  המכון למחקר ע"ש הרב אשלג, :(ח"מ) ,הדור האחרון(, 7002) טמן מ'ילי

 . 02.02.7002, עיתון הארץ, חלק כלכלה ,"הייתי רופא סיני בארון"(, 7002גנץ ר' )-לינדר

הארץ עיתון  ,"פתיחת שנת הלימודים: הודו למורה כי טוב"(, 7000לימונה נ' )

http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1239501.html  (7.9.00, נשלף 72.02.00)פורסם  

 ., תל אביב: רסלינגקפיטליזם-הנאו חינוך אמפתי כביקורת(, 7002למפרט ח' )

לחץ והתנגדות בחינוך: מאמרים  הרפז י' )עורך( החינוך" בתוך ומחשבת , "אידיאולוגיות ( 2000 )לם צ'

 פועלים. אביב: ספריית-תל, ושיחות

 הארץעיתון   http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/956233.html ",השריף(, "7002' )לנסקי נ

70.07.02. 

 עיתון הארץ, תירוש נגד מיכא"ל, (7003הארץ ) תמר מערכמא

http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArt.jhtml?itemNo=320904&contrassID=0  עודכן(

 .(30.2.00, נשלף77.02.03

שירותי חינוך  1882ולחשבונות שנת הכספים  1880ב לשנת 49דוח שנתי דו"ח  ,(7002, )המדינה מבקר

. ונציב תלונות הציבורמבקר המדינה ירושלים: , ורווחה

http://www.mevaker.gov.il/serve/showHtml.asp?bookid=545&id=2&frompage=677&co

ntentid=1020 ( 30.02.00שלף , נ2.2.7009פורסם.) 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:-RRMIP_iZUYJ:www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArt.jhtml%3FitemNo%3D328721%26sw%3D%25EE%25E9%25EB%25E0%2522%25EC+%D7%9B%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%90%D7%94+%D7%9B%D7%9A+%D7%AA%D7%94%D7%99%D7%99+%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%A8+%D7%A7%D7%A8%D7%95%D7%91%D7%94+%D7%9C%D7%94%D7%A9%D7%92%D7%AA+%D7%94%D7%9E%D7%98%D7%A8%D7%94+%D7%A9%D7%9C%D7%9A&cd=1&hl=iw&ct=clnk&gl=il&source=www.google.co.il
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:-RRMIP_iZUYJ:www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArt.jhtml%3FitemNo%3D328721%26sw%3D%25EE%25E9%25EB%25E0%2522%25EC+%D7%9B%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%90%D7%94+%D7%9B%D7%9A+%D7%AA%D7%94%D7%99%D7%99+%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%A8+%D7%A7%D7%A8%D7%95%D7%91%D7%94+%D7%9C%D7%94%D7%A9%D7%92%D7%AA+%D7%94%D7%9E%D7%98%D7%A8%D7%94+%D7%A9%D7%9C%D7%9A&cd=1&hl=iw&ct=clnk&gl=il&source=www.google.co.il
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:-RRMIP_iZUYJ:www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArt.jhtml%3FitemNo%3D328721%26sw%3D%25EE%25E9%25EB%25E0%2522%25EC+%D7%9B%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%90%D7%94+%D7%9B%D7%9A+%D7%AA%D7%94%D7%99%D7%99+%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%A8+%D7%A7%D7%A8%D7%95%D7%91%D7%94+%D7%9C%D7%94%D7%A9%D7%92%D7%AA+%D7%94%D7%9E%D7%98%D7%A8%D7%94+%D7%A9%D7%9C%D7%9A&cd=1&hl=iw&ct=clnk&gl=il&source=www.google.co.il
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:-RRMIP_iZUYJ:www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArt.jhtml%3FitemNo%3D328721%26sw%3D%25EE%25E9%25EB%25E0%2522%25EC+%D7%9B%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%90%D7%94+%D7%9B%D7%9A+%D7%AA%D7%94%D7%99%D7%99+%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%A8+%D7%A7%D7%A8%D7%95%D7%91%D7%94+%D7%9C%D7%94%D7%A9%D7%92%D7%AA+%D7%94%D7%9E%D7%98%D7%A8%D7%94+%D7%A9%D7%9C%D7%9A&cd=1&hl=iw&ct=clnk&gl=il&source=www.google.co.il
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:-RRMIP_iZUYJ:www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArt.jhtml%3FitemNo%3D328721%26sw%3D%25EE%25E9%25EB%25E0%2522%25EC+%D7%9B%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%90%D7%94+%D7%9B%D7%9A+%D7%AA%D7%94%D7%99%D7%99+%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%A8+%D7%A7%D7%A8%D7%95%D7%91%D7%94+%D7%9C%D7%94%D7%A9%D7%92%D7%AA+%D7%94%D7%9E%D7%98%D7%A8%D7%94+%D7%A9%D7%9C%D7%9A&cd=1&hl=iw&ct=clnk&gl=il&source=www.google.co.il
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:-RRMIP_iZUYJ:www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArt.jhtml%3FitemNo%3D328721%26sw%3D%25EE%25E9%25EB%25E0%2522%25EC+%D7%9B%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%90%D7%94+%D7%9B%D7%9A+%D7%AA%D7%94%D7%99%D7%99+%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%A8+%D7%A7%D7%A8%D7%95%D7%91%D7%94+%D7%9C%D7%94%D7%A9%D7%92%D7%AA+%D7%94%D7%9E%D7%98%D7%A8%D7%94+%D7%A9%D7%9C%D7%9A&cd=1&hl=iw&ct=clnk&gl=il&source=www.google.co.il
http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3562251,00.html
http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3562255,00.html
http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1239501.html
http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1239501.html
http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/956233.html
http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArt.jhtml?itemNo=320904&contrassID=0
http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArt.jhtml?itemNo=320904&contrassID=0
javascript:gotocontent('545','10209','0',10207)
javascript:gotocontent('545','10209','0',10207)
http://www.mevaker.gov.il/serve/showHtml.asp?bookid=545&id=2&frompage=677&contentid=1020
http://www.mevaker.gov.il/serve/showHtml.asp?bookid=545&id=2&frompage=677&contentid=1020
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תכניות : 1828ולחשבונות שנת הכספים  1822לשנת  41דוח ביקורת שנתי  ,I( ,7007) מבקר המדינה

  ונציב תלונות הציבור.ם: מבקר המדינה י", 631, 632, עמ' חיצוניות בעלות סממנים של כת

http://www.mevaker.gov.il/serve/showHtml.asp?bookid=611&id=2&frompage=646&content

12404&parentcid=12404&filename=4.htm&bctype=2&startpage=14&sw=1280&hw=698id= 

 (. 26.13.12נשלף , 2.2.7009פורסם )

 -תכנית קרב:  1828הכספים  ולחשבונות שנת 1822לשנת  41דוח ביקורת שנתי  ,II( ,7007) מבקר המדינה

ונציב תלונות ירושלים: מבקר המדינה  ,של משרד החינוך ההובלה הפיקוח והבקרה

הציבור.

http://www.mevaker.gov.il/serve/showHtml.asp?bookid=611&id=57&frompage=677&conten

arentcid=12405&bctype=2&startpage=14&direction=1&sw=1366&hw=698&cn=tid=12405&p

-%FA%EB%F0%E9%FA%20%F7%F8%E1%20

%20%E4%E4%E5%E1%EC%E4,%20%E4%F4%E9%F7%E5%E7%20%E5%E4%E1%F7%F8%E4%20

%F9%EC%20%EE%F9%F8%E3%20%E4%E7%E9%F0%E5%EA ( 30.02.00שלף , נ2.2.7009פורסם.) 

 .   7000ספטמבר , 072גיליון  ,The Marker, מגזין ""השותפים השקטים של משרד החינוך (,7000מג'ר א' )

אודותינו/חזון וערכי ליבה,  (,7000, אתר )מהות החיים

http://people.eol.co.il/%D7%90%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%

96%D7%95%D7%9F_%D7%95%D7%A2%D7%A8%D7A0%D7%95/%D7%97%D7%

%9B%D7%99_%D7%9C%D7%99%D7%91%D7%94.aspx  (.07.09.00)נשלף 

 (. 7.00.00)נשלף  /http://www.mahuti.co.il דף הבית, (, 7000, אתר )מהותי 

 .המורים אתר הסתדרות, "הכיתה תעבור לשאנטי"(, 7002ל' ) מושון

http://www.itu.org.il/Index.asp?ArticleID=5733&CategoryID=893&Page=1  פורסם(

 (.  07.09.00נשלף  02.09.02

הכנס השישי של  "ר הרוחניות?האם ניתן ליישם את המתודולוגיה המדעית לחק"(, 7002מייזלס ע' )

. האגודה .הישראלית להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים

http://construct.haifa.ac.il/~ofram/spiritual%20study.pdf  (.09.09.00נשלף  72.03.02)פורסם 

אוניברסיטת חיפה, מרץ חיפה: , ספר הכנס הישראלי הראשון לחקר רוחניות עכשווית(, 7009מייזלס ע' )

פתח דבר.  - 00)עורכות(, עמ' מ' מדבר -רוחע' ו, מייזלס 7009

st_conf/abstract_book.pdfhttp://spirituality.haifa.ac.il/1  (.02.09.00)נשלף 

הקשר בין בשלות פסיכולוגית להתפתחות רוחנית: בחינה אמפירית ראשונית של מודלים "(, 7000מייזלס ע' )

, 7000אוניברסיטת חיפה, מרץ חיפה:  ,ספר הכנס הישראלי השני לחקר רוחניות עכשווית, "אפשריים

 http://spirituality.haifa.ac.il/2nd_conf/files/book.pdf.  72)עורכות(, עמוד מ' מדבר -רוחע' ומייזלס 

javascript:gotocontent('611','12405','57',12405)
http://www.mevaker.gov.il/serve/showHtml.asp?bookid=611&id=2&frompage=646&contentid=12404&parentcid=12404&filename=4.htm&bctype=2&startpage=14&sw=1280&hw=698
http://www.mevaker.gov.il/serve/showHtml.asp?bookid=611&id=2&frompage=646&contentid=12404&parentcid=12404&filename=4.htm&bctype=2&startpage=14&sw=1280&hw=698
javascript:gotocontent('611','12405','57',12405)
http://www.mevaker.gov.il/serve/showHtml.asp?bookid=611&id=57&frompage=677&contentid=12405&parentcid=12405&bctype=2&startpage=14&direction=1&sw=1366&hw=698&cn=%FA%EB%F0%E9%FA%20%F7%F8%E1%20-%20%E4%E4%E5%E1%EC%E4,%20%E4%F4%E9%F7%E5%E7%20%E5%E4%E1%F7%F8%E4%20%F9%EC%20%EE%F9%F8%E3%20%E4%E7%E9%F0%E5%EA
http://www.mevaker.gov.il/serve/showHtml.asp?bookid=611&id=57&frompage=677&contentid=12405&parentcid=12405&bctype=2&startpage=14&direction=1&sw=1366&hw=698&cn=%FA%EB%F0%E9%FA%20%F7%F8%E1%20-%20%E4%E4%E5%E1%EC%E4,%20%E4%F4%E9%F7%E5%E7%20%E5%E4%E1%F7%F8%E4%20%F9%EC%20%EE%F9%F8%E3%20%E4%E7%E9%F0%E5%EA
http://www.mevaker.gov.il/serve/showHtml.asp?bookid=611&id=57&frompage=677&contentid=12405&parentcid=12405&bctype=2&startpage=14&direction=1&sw=1366&hw=698&cn=%FA%EB%F0%E9%FA%20%F7%F8%E1%20-%20%E4%E4%E5%E1%EC%E4,%20%E4%F4%E9%F7%E5%E7%20%E5%E4%E1%F7%F8%E4%20%F9%EC%20%EE%F9%F8%E3%20%E4%E7%E9%F0%E5%EA
http://www.mevaker.gov.il/serve/showHtml.asp?bookid=611&id=57&frompage=677&contentid=12405&parentcid=12405&bctype=2&startpage=14&direction=1&sw=1366&hw=698&cn=%FA%EB%F0%E9%FA%20%F7%F8%E1%20-%20%E4%E4%E5%E1%EC%E4,%20%E4%F4%E9%F7%E5%E7%20%E5%E4%E1%F7%F8%E4%20%F9%EC%20%EE%F9%F8%E3%20%E4%E7%E9%F0%E5%EA
http://www.mevaker.gov.il/serve/showHtml.asp?bookid=611&id=57&frompage=677&contentid=12405&parentcid=12405&bctype=2&startpage=14&direction=1&sw=1366&hw=698&cn=%FA%EB%F0%E9%FA%20%F7%F8%E1%20-%20%E4%E4%E5%E1%EC%E4,%20%E4%F4%E9%F7%E5%E7%20%E5%E4%E1%F7%F8%E4%20%F9%EC%20%EE%F9%F8%E3%20%E4%E7%E9%F0%E5%EA
http://www.mevaker.gov.il/serve/showHtml.asp?bookid=611&id=57&frompage=677&contentid=12405&parentcid=12405&bctype=2&startpage=14&direction=1&sw=1366&hw=698&cn=%FA%EB%F0%E9%FA%20%F7%F8%E1%20-%20%E4%E4%E5%E1%EC%E4,%20%E4%F4%E9%F7%E5%E7%20%E5%E4%E1%F7%F8%E4%20%F9%EC%20%EE%F9%F8%E3%20%E4%E7%E9%F0%E5%EA
http://people.eol.co.il/%D7%90%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%A0%D7%95/%D7%97%D7%96%D7%95%D7%9F_%D7%95%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%99_%D7%9C%D7%99%D7%91%D7%94.aspx
http://people.eol.co.il/%D7%90%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%A0%D7%95/%D7%97%D7%96%D7%95%D7%9F_%D7%95%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%99_%D7%9C%D7%99%D7%91%D7%94.aspx
http://people.eol.co.il/%D7%90%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%A0%D7%95/%D7%97%D7%96%D7%95%D7%9F_%D7%95%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%99_%D7%9C%D7%99%D7%91%D7%94.aspx
http://people.eol.co.il/%D7%90%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%A0%D7%95/%D7%97%D7%96%D7%95%D7%9F_%D7%95%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%99_%D7%9C%D7%99%D7%91%D7%94.aspx
http://www.mahuti.co.il/
http://www.itu.org.il/Index.asp?ArticleID=5733&CategoryID=893&Page=1
http://www.itu.org.il/Index.asp?ArticleID=5733&CategoryID=893&Page=1
http://construct.haifa.ac.il/~ofram/spiritual%20study.pdf
http://construct.haifa.ac.il/~ofram/spiritual%20study.pdf
http://spirituality.haifa.ac.il/1st_conf/abstract_book.pdf
http://spirituality.haifa.ac.il/1st_conf/abstract_book.pdf
http://spirituality.haifa.ac.il/2nd_conf/files/book.pdf
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ך (.מצגת, אתר תנועה לרוחניות בחינו02.09.00)נשלף 

http://eduspirit.org.il/home/artdetails.aspx?mCatID=68438&artID=9485  (. 2.2.00)נשלף 

 (.72.2.00)נשלף   http://michael.org.il/index.html, דף הבית אתר, מיכא"ל,

 )נשלף http://michael.org.il/he/page_articles.html, ם ומאמרי רקעמחקרי                    

                    01.00.00). 

 (.          02.03.07)נשלף  http://michael.org.il/he/page_MICHAELPrinciples.html עקרונות                     

הוויכוח על תגובתה הראויה של  כתות או תנועות דתיות חדשות (,2111מכון ואן ליר, יום עיון )

יום עיון בעקבות דו"ח צוות משרד הרווחה  ,(א“ח באלול תשע 13.15.11, מושב ראשון )המדינה

 ים החברתיים לבחינת תופעת הכתות בישראל והשירות

http://www.youtube.com/watch?v=f9uJ25vKCsM&feature=player_embedded#!  הועלה(

   (.14.11.11, נשלף 13.15.11

במיסטיקה ורוחניות,  B.Aתואר (, 7007מכללה אקדמית צפת )

http://www.zefat.ac.il/Index.asp?CategoryID=376   ,( 02.09.07)נשלף 

ובית בעקבות הרצאתו בכנס על פסיכולוגיה חי אורן קפלן ראיון עם פרופ' -מהנעה להנאה ", (7002) מנור ה'

 .2.2.7002פורסם, , גלובס, "מכון אדלר

, 02.00.07)פורסם , גלובס : פחות פשיעה, פחות תאונות דרכים"7000דנינו מסכם את " (,7007) מענית, ח'

 http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000716130, 02.01.07נשלף 

 דיון, "הספר בבתי האלימות תופעת עם החינוך משרד התמודדות" (,7000)מרכז המחקר והמידע של הכנסת 

 .1822, לחברה שדרות ישראל כנס במסגרת

משמעות ומימוש  יוסף שכטר כמבשר הרוחניות הישראלית וההבחנה שבין חיפוש"(, 7009מרגולין ר' )

, 7009אוניברסיטת חיפה, מרץ חיפה: , ספר הכנס הישראלי הראשון לחקר רוחניות עכשווית,  "עצמי

. 72)עורכות(, עמוד מ' מדבר -רוחע' ומייזלס 

onf/abstract_book.pdfhttp://spirituality.haifa.ac.il/1st_c  (.02.09.00)נשלף 

 -המזכירות הפדגוגית : , ירושליםניסוי םסיכו –כישורי חיים (, 0992משרד החינוך התרבות והספורט )

 המחלקה להערכה,  תשנ"ז. 

 .2,2סעיפים: ( 7003"ג )שס, תהחינוך הדתי חוזר מנכ"ל(, 7003משרד החינוך )

ערכית לשעת -תכנית חברתית - 'מפתח הל"ב'" (,4)תשס"ז/ 2, 9.6 חוזרי מנכ"ל,(, 7002משרד החינוך )

 "חברה בחינוך היסודי

-s/Mankal/EtsMedorim/9/9http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Application

6.htm-4-9-5-2007-4/HodaotVmeyda/H  (.09.09.00, נשלף 72.07.00)פורסם 

http://eduspirit.org.il/home/artdetails.aspx?mCatID=68438&artID=9485
http://eduspirit.org.il/home/artdetails.aspx?mCatID=68438&artID=9485
http://michael.org.il/index.html
http://michael.org.il/he/page_articles.html
http://michael.org.il/he/page_MICHAELPrinciples.html
http://www.youtube.com/watch?v=f9uJ25vKCsM&feature=player_embedded#!
http://www.youtube.com/watch?v=f9uJ25vKCsM&feature=player_embedded#!
http://www.zefat.ac.il/Index.asp?CategoryID=376
http://www.zefat.ac.il/Index.asp?CategoryID=376
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000716130
http://spirituality.haifa.ac.il/1st_conf/abstract_book.pdf
http://spirituality.haifa.ac.il/1st_conf/abstract_book.pdf
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/9/9-4/HodaotVmeyda/H-2007-5-9-4-6.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/9/9-4/HodaotVmeyda/H-2007-5-9-4-6.htm
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משרד כישורי חיים, אתר, , הספר היסודי-כישורי חיים תכנית התפתחותית לבית, (7002) משרד החינוך

 יות סיוע ומניעההמינהל הפדגוגי שירות הפסיכולוגי ייעוצי אגף תכנהחינוך 

 (: NETכישורי חיים )אתר שפ"י

רציונל התכנית,  –כישורי חיים 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/KishureiChaim/meytaviyu

t/yeda/RationalKH.htm  (.02.09.00, נשלף 00.02.09)עודכן 

תיאור המודל במאמר מבוסס על תקציר המאמר של אהרון אנטונובסקי  המודל הסלוטוגני,

, אייר 0-7מתוך: מגמות, כרך ל"ט מס' "המודל הסלוטוגני כתיאוריה מכוונת בקידום הבריאות" 

 (.0992תשנ"ח, מאי 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/KishureiChaim/meytaviyu

aktzirAntovski.htmt/yeda/T   (. 09.09.00, נשלף 00.02.99)עודכן 

  )כתבו חנה שדמי ושוש צימרמן(   רווחה נפשית )מיטיביות( רציונל תיאורטי

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:FVaGUxdQv34J:cms

.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/KishureiChaim/meytaviyut/yeda/Re

vachaNafshit.htm+%D7%94%D7%9E%D7%9E%D7%9E%D7%A9+%D7%90%

%A6%D7%99%D7D7%99%D7%A0%D7%98%D7%92%D7%A8%D7%90%D7

%94+%D7%91%D7%99%D7%9F+%D7%92%D7%95%D7%A3,+%D7%A0%D

7%A4%D7%A9+%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%97+%D7%9C%D7%A6%D

7%95%D7%A8%D7%9A&cd=1&hl=iw&ct=clnk&gl=il 

 (.02.09.00נשלף )עותק שמור(  00.02.09)עדכון אחרון 

צימרמן שוש ריאות נפשית, הקשר בין "אורח חיים בריא ופעיל" לבין רווחה נפשית וב

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/KishureiChaim/meytaviyu

t/yeda/BriutRevachaNafshit.htm (72.00.00, נשלף 30.02.00ודכן )ע 

הטמעת תכנית כישורי , "הספר היסודיים וחטיבות הביניים-הודעה למנהלי בתי" I(7002משרד החינוך )

 . 01173132, מספר סימוכין: 71/02/7002תשס"ז,  :ירושלים ,ט'-חיים בכיתות א'

 א.בראשי דפנה,מתכלל יישום תכנית כישורי חיים, מסמך -מהוראה להנחייה,I(2111משרד החינוך )

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/KishureiChaim/meytaviyut/yeda/MeHoraaLeHanhaia.ht

m   (02.00.07, נשלף 2.700002.0)פורסם. 

 "הפעלת תכנית כישורי חיים)ב(, "6)תשע"א/ 9.6חוזר מנכ"ל, , II(7000משרד החינוך )

-http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/9/9

9.htm-4-9-4b-2011-4/HoraotKeva/H  (. 02.00.07, נשלף 07.07.7000)תאריך עדכון 

 יוזמות בחינוך הגופני, ,טאי צ'י. 7000משרד החינוך, 

http://www.education.gov.il/merkaz/download/3_yozmot.doc  (.09.09.00)נשלף 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/KishureiChaim/meytaviyut/yeda/RationalKH.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/KishureiChaim/meytaviyut/yeda/RationalKH.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/KishureiChaim/meytaviyut/yeda/TaktzirAntovski.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/KishureiChaim/meytaviyut/yeda/TaktzirAntovski.htm
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:FVaGUxdQv34J:cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/KishureiChaim/meytaviyut/yeda/RevachaNafshit.htm+%D7%94%D7%9E%D7%9E%D7%9E%D7%A9+%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%92%D7%A8%D7%90%D7%A6%D7%99%D7%94+%D7%91%D7%99%D7%9F+%D7%92%D7%95%D7%A3,+%D7%A0%D7%A4%D7%A9+%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%97+%D7%9C%D7%A6%D7%95%D7%A8%D7%9A&cd=1&hl=iw&ct=clnk&gl=il
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:FVaGUxdQv34J:cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/KishureiChaim/meytaviyut/yeda/RevachaNafshit.htm+%D7%94%D7%9E%D7%9E%D7%9E%D7%A9+%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%92%D7%A8%D7%90%D7%A6%D7%99%D7%94+%D7%91%D7%99%D7%9F+%D7%92%D7%95%D7%A3,+%D7%A0%D7%A4%D7%A9+%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%97+%D7%9C%D7%A6%D7%95%D7%A8%D7%9A&cd=1&hl=iw&ct=clnk&gl=il
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:FVaGUxdQv34J:cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/KishureiChaim/meytaviyut/yeda/RevachaNafshit.htm+%D7%94%D7%9E%D7%9E%D7%9E%D7%A9+%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%92%D7%A8%D7%90%D7%A6%D7%99%D7%94+%D7%91%D7%99%D7%9F+%D7%92%D7%95%D7%A3,+%D7%A0%D7%A4%D7%A9+%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%97+%D7%9C%D7%A6%D7%95%D7%A8%D7%9A&cd=1&hl=iw&ct=clnk&gl=il
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:FVaGUxdQv34J:cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/KishureiChaim/meytaviyut/yeda/RevachaNafshit.htm+%D7%94%D7%9E%D7%9E%D7%9E%D7%A9+%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%92%D7%A8%D7%90%D7%A6%D7%99%D7%94+%D7%91%D7%99%D7%9F+%D7%92%D7%95%D7%A3,+%D7%A0%D7%A4%D7%A9+%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%97+%D7%9C%D7%A6%D7%95%D7%A8%D7%9A&cd=1&hl=iw&ct=clnk&gl=il
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:FVaGUxdQv34J:cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/KishureiChaim/meytaviyut/yeda/RevachaNafshit.htm+%D7%94%D7%9E%D7%9E%D7%9E%D7%A9+%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%92%D7%A8%D7%90%D7%A6%D7%99%D7%94+%D7%91%D7%99%D7%9F+%D7%92%D7%95%D7%A3,+%D7%A0%D7%A4%D7%A9+%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%97+%D7%9C%D7%A6%D7%95%D7%A8%D7%9A&cd=1&hl=iw&ct=clnk&gl=il
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:FVaGUxdQv34J:cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/KishureiChaim/meytaviyut/yeda/RevachaNafshit.htm+%D7%94%D7%9E%D7%9E%D7%9E%D7%A9+%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%92%D7%A8%D7%90%D7%A6%D7%99%D7%94+%D7%91%D7%99%D7%9F+%D7%92%D7%95%D7%A3,+%D7%A0%D7%A4%D7%A9+%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%97+%D7%9C%D7%A6%D7%95%D7%A8%D7%9A&cd=1&hl=iw&ct=clnk&gl=il
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:FVaGUxdQv34J:cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/KishureiChaim/meytaviyut/yeda/RevachaNafshit.htm+%D7%94%D7%9E%D7%9E%D7%9E%D7%A9+%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%92%D7%A8%D7%90%D7%A6%D7%99%D7%94+%D7%91%D7%99%D7%9F+%D7%92%D7%95%D7%A3,+%D7%A0%D7%A4%D7%A9+%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%97+%D7%9C%D7%A6%D7%95%D7%A8%D7%9A&cd=1&hl=iw&ct=clnk&gl=il
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:FVaGUxdQv34J:cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/KishureiChaim/meytaviyut/yeda/RevachaNafshit.htm+%D7%94%D7%9E%D7%9E%D7%9E%D7%A9+%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%92%D7%A8%D7%90%D7%A6%D7%99%D7%94+%D7%91%D7%99%D7%9F+%D7%92%D7%95%D7%A3,+%D7%A0%D7%A4%D7%A9+%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%97+%D7%9C%D7%A6%D7%95%D7%A8%D7%9A&cd=1&hl=iw&ct=clnk&gl=il
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/KishureiChaim/meytaviyut/yeda/BriutRevachaNafshit.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/KishureiChaim/meytaviyut/yeda/BriutRevachaNafshit.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/KishureiChaim/meytaviyut/yeda/MeHoraaLeHanhaia.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/KishureiChaim/meytaviyut/yeda/MeHoraaLeHanhaia.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/9/9-4/HoraotKeva/H-2011-4b-9-4-9.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/9/9-4/HoraotKeva/H-2011-4b-9-4-9.htm
http://www.education.gov.il/merkaz/download/3_yozmot.doc
http://www.education.gov.il/merkaz/download/3_yozmot.doc
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 .6002דו"ח שנתי לשנת (, 7002משרד המשפטים, הסנגוריה הציבורית הארצית )

 הארץ עיתון , "מה הקשר בין נרקסיזם למצעד השירים האמריקאי?"(, 7000ניב ה' )

http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1235572.html  (02.02.00נשלף  77.2.00)פורסם 

 .ידיעות אחרונות אביב :-תל ,באדולינה (,0999ניצן ג' )

, (7002) יםנציבות הדורות הבא

http://www.knesset.gov.il/sponsorship/future/data/About2005_7.pdf )הקישור לא פועל( 

 The Markerמגזין  ,"אלון גל לא מה שחשבתם"(, 7002סולומון ע' )

http://www.themarker.com/career/1.465259   (. 07.09.00, נשלף 01.07.02)פורסם 

ספר הכנס הישראלי , "הארות והערות –החוויה היהודית בודהיסטית "(, הרצאה: 7009סטמבלר ד' )

)עורכות(, מ' מדבר -רוחו 'ע , מייזלס7009אוניברסיטת חיפה, מרץ חיפה: , "הראשון לחקר רוחניות עכשווית

 .12עמוד 

http://spirituality.haifa.ac.il/1st_conf/abstract_book.pdf  (.02.09.00)נשלף 

החינוך, התרבות והספורט, משרד  ירושלים : ,ם:עידן ירוןתרגו, אינטליגנציה מצליחה(, 0992סטרנברג ר' )

 .כוח אדם בהוראה, תיאום ובקרה

 מהי סיינטולוגיה, )אתר(, סיינטולוגיה

http://whatis.scientology.org.il/Html/Part03/Chp07/pg0186.html  (72.2.00)נשלף 

 .7009 ספרי עליית הגג, אביב :-תל, ריפוי או פיתוי?(, 7009אדזארד א' )ו סיימון ס'

, חינוך בראש העל יסודיבתוך:  ",רפורמות בהערכת תלמידים במערכת החינוך בצרפת"(, 0992סלנט ע' )

 .39-10עמ'  .משרד החינוך התרבות והספורט, המינהל הפדגוגי, האגף לחינוך על יסודי רושלים :י, 0גיליון 

ספר החינוך", בתוך ספורטה א', חן ד' )עורכים(  היסוד של-הנחות של מחודשת (, "בחינה7002פורטה א', )ס

 אביב. -הוצאת רמות אוניברסיטת תלתל אביב: , חלק שני, בית היוצר לחדשנות בחינוך -ניסוים

 הארץאתר , "היאפי מת יחי הבובו"(, 7007סריג מ' )

http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?itemNo=161281&contrassID=2&s

ubContrassID=13&sbSubContrassID=0  (.09.09.00, נשלף 702.02.0)פורסם 

 אתר הארץ, "מיכאל שלו"(, 7003סריג מ' )

http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArt.jhtml?itemNo=320906  עודכן 77.02.03)פורסם ,

01.02.00.) 

הסתדרות המורים  תל אביב :( 09) פניםבתוך:  ",ים ומורים: הברית ההכרחיתהור"(, 7007עומר ח', )

 . 7007פברואר בישראל. הקרן לקידום מקצועי ועמותת המורים לקידום ההוראה והחינוך 

י' באב  00.02.02. פורסם 72עמוד , שניחלק  ,עיתון ישראל היום, "כיתה א' קצת אחרת"(, 7002עזר ל' )

 .תשס"ח

http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1235572.html
http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1235572.html
http://www.knesset.gov.il/sponsorship/future/data/About2005_7.pdf
http://www.knesset.gov.il/sponsorship/future/data/About2005_7.pdf
http://www.themarker.com/career/1.465259
http://www.themarker.com/career/1.465259
http://spirituality.haifa.ac.il/1st_conf/abstract_book.pdf
http://spirituality.haifa.ac.il/1st_conf/abstract_book.pdf
http://whatis.scientology.org.il/Html/Part03/Chp07/pg0186.html
http://whatis.scientology.org.il/Html/Part03/Chp07/pg0186.html
http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?itemNo=161281&contrassID=2&subContrassID=13&sbSubContrassID=0
http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?itemNo=161281&contrassID=2&subContrassID=13&sbSubContrassID=0
http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArt.jhtml?itemNo=320906
http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArt.jhtml?itemNo=320906


 

126 

 

 .אביב-אוניברסיטת תל-דיונון אביב :-תל , 12-מדריך למאה ה ,(7007) עידן א'

, בית הספר עמל תל אביב "רגשית-חברתית-חינוכית תוכנית(, "7000, אתר )0עמל

http://yeda.amalnet.k12.il/CmsAmal1/LadyDavisTA/RightMenu/EduValue/?myId=1007 

 (.  09.09.00, נשלף 77.09.02)פורסם 

 אתר הסתדרות המורים בישראל, "הערכה חלופית: עקרונות וקשיים"(, 7002עמר נ', שחר ח' )

http://www.itu.org.il/Index.asp?ArticleID=8879&CategoryID=1150&Page=1  נשלף(

07.09.00). 

)עורכת(.  י' . בתוך דנילוב"צמיחה אישית וקמילה אישית בבית הספר: ניתוח מוטיבציוני"(, 0992עשור א' )

המזכירות הפדגוגית, מחלקת  –משרד החינוך  . ירושלים:תכנון מדיניות החינוך: ניירות עמדה תשנ"ד

 הפרסומים של משרד החינוך.

באר שבע, , קידום צמיחה אישית בקהילה אכפתית(, 7000) , ואחריםעשור א', קפלן ח, פיינברג ע., שני צ

 המחלקה לחינוך, אוניברסיטת בן גוריון וגף שת"ל, משרד החינוך.ירושלים: 

הנעה בתוך קפלן א', ועשור א' )עורכים(,  ",ה פנימית ללמידה בבית הספרטיפוח מוטיבצי"(, 7000עשור א' )

 , ירושלים: מכון ברנקו וייס. 18ללמידה: תפיסות חדשות של מוטיבציה, חינוך החשיבה 

. בתוך: "בית ספר מצמיח: בית ספר התומך בצרכים נפשיים ומקדם קשב לעצמי ולאחר"(, 7001עשור א' )

 .022-700אביב: מסדה. עמ' -תל ,הספר העתידניבית )עורך(, ר' אבירם 

http://www.amit.org.il/director/july03/asor.htm 

"צמיחה אישית בקהילה אכפתית" תכנית להפחתת , (7002מימון י' )-קנת, 'קפלן ח ,עשור א', פיינברג ע

מכון כתב עת לעיון ולמחקר בחינוך,  64 דפים, דום התחשבות בדרך תומכת אוטונומיה"אלימות ולקי

 .  70-20מופ"ת: תל אביב, עמוד 

 ,נהלעיצוב מדיניות שינוי בבית הספר: מוקדים בתהליך העבודה של המ(, 0922לזרוביץ ר' )-הרץו א' פוקס

 .ירושלים: משרד החינוך והתרבות, ואוניברסיטת חיפה

 .צ'ריקובר: אביב -, תלשינוי כדרך חיים במוסדות חינוך(, 0992פוקס א' )

 (.07.09.00)נשלף   /http://landmarkeducation.co.il, דף הבית(, 7000אתר ) פורום לנדמרק, 

, מרקדהפורום לנ

-http://landmarkeducation.co.il/%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%9D

%D7%9C%D7%A0%D7%93%D7%9E%D7%A8%D7%A7/-%D7%A9%D7%9C 

 (. 07.09.00)נשלף 

 אתר הלכה למעשה, 03גליון  "במערכת החינוך 'השינוילמטריית 'מתחת "(, 0992פורת נ' )

www.education.gov.il/tochniyot_limudim/download/halacha/13.3.rtf  (.02.09.00)נשלף  

http://yeda.amalnet.k12.il/CmsAmal1/LadyDavisTA/RightMenu/EduValue/?myId=1007
http://yeda.amalnet.k12.il/CmsAmal1/LadyDavisTA/RightMenu/EduValue/?myId=1007
http://www.itu.org.il/Index.asp?ArticleID=8879&CategoryID=1150&Page=1
http://www.itu.org.il/Index.asp?ArticleID=8879&CategoryID=1150&Page=1
http://www.amit.org.il/director/july03/asor.htm
http://www.amit.org.il/director/july03/asor.htm
http://landmarkeducation.co.il/
http://landmarkeducation.co.il/%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-%D7%9C%D7%A0%D7%93%D7%9E%D7%A8%D7%A7/
http://landmarkeducation.co.il/%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-%D7%9C%D7%A0%D7%93%D7%9E%D7%A8%D7%A7/
http://www.education.gov.il/tochniyot_limudim/download/halacha/13.3.rtf
http://www.education.gov.il/tochniyot_limudim/download/halacha/13.3.rtf
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מחקר פיזה,  פיזה,

http://cms.education.gov.il/educationcms/units/rama/mivchanimbenleumiyim/odotpisa.

htm  (3.00.00, נשלף  02.02.7000)פורסם. 

  http://www.nrg.co.il/online/15/ART1/004/918.htmlNRGאתר  ,"רוחניות כאילו" ,(7002פירר א' )

 (.01.02.7000, נשלף 02.00.02)פורסם 

ידיעות אחרונות,  הוצאת  ,חבלי עתיד מבחן העתיד של ישראל ,(7002) 'פסיג ד

http://www.passig.com/vault/Books/FutureIsraelBook_SampleChapters.pdf  נשלף(

07.02.00 .) 

הוצאת  תל אביב:, (2962) לעצמו: הדרכים למימוש עצמותו של האדם בראי האתיקה אדם(, 0922פרום א' )

 .המורה

תל  (,2962סוציולוגי על מבנה האישיות של האדם המודרני )-מנוס מחופש: ניתוח פסיכו(, 0997פרום א' )

 אביב: הוצאת דביר.

  . ירושלים: מכון סאלד.שחיקת המחנכת: המושג ומדידתו(, 0999פרידמן י' )

 הוצאת דביר. תל אביב:  השאיפה למשמעות,(, 0922פרנקל ו' )

, NRGאתר  ,"הדת החדשה"(, 7002I' )פרסיקו ת

http://www.nrg.co.il/online/15/ART1/437/520.html (.2.07.00נשלף  09.02.7002רסם )פו I 

 ,NRGאתר  ,"TMעגל הזהב "(, 7002IIפרסיקו ת' )

http://www.nrg.co.il/online/15/ART1/494/956.html (2.07.00נשלף  73.00.7002ורסם )פ. II 

ספר הכנס הישראלי הראשון , "האתוס הניו אייג'י ורוח ההיפר קפיטליזם": (, הרצאה7009פרסיקו ת' )

 .91)עורכות(, עמוד  מ' מדבר-רוח, ע', מייזלס 7009אוניברסיטת חיפה, מרץ חיפה: , יתלחקר רוחניות עכשוו

http://spirituality.haifa.ac.il/1st_conf/abstract_book.pdf  (.02.09.00)נשלף 

עכבר , "מסכמים עשור: כיצד השתלט הריאליטי על המציאות שלנו?"(, 7009פנייבסקי א' )

 http://www.mouse.co.il/CM.articles_item,797,209,41491,.aspx?css=decade,העיר

 (.2.2.00, נשלף 01.00.09)פורסם 

 NRGאתר  ",סיאנס עם פרופסור: לקראת הכנס לרוחניות עכשווית"(, 7000ש' )פררו 

http://www.nrg.co.il/online/55/ART2/065/245.html  (. 03.09.00, נשלף 70.07.00)פורסם 

 .מסדהגבעתיים: , בהוראה ובלמידההמחקר האיכותי (, 0992צבר בן יהושע, נ' )

ספר הכנס  ,"מנהיגות רוחנית: תפקיד המנהיג ביצירת סביבת עבודה רוחנית" (,7009צוק ק' )

מ' מדבר -רוח ,ע', מייזלס 7009, אוניברסיטת חיפה, מרץ הישראלי הראשון לחקר רוחניות עכשווית

)נשלף  http://spirituality.haifa.ac.il/1st_conf/abstract_book.pdf. 39)עורכות(, עמוד 

02.09.00.) 

http://cms.education.gov.il/educationcms/units/rama/mivchanimbenleumiyim/odotpisa.htm
http://cms.education.gov.il/educationcms/units/rama/mivchanimbenleumiyim/odotpisa.htm
http://www.nrg.co.il/online/15/ART1/004/918.html
http://www.passig.com/vault/Books/FutureIsraelBook_SampleChapters.pdf
http://www.passig.com/vault/Books/FutureIsraelBook_SampleChapters.pdf
http://www.nrg.co.il/online/15/ART1/437/520.html
http://www.nrg.co.il/online/15/ART1/437/520.html
http://www.nrg.co.il/online/15/ART1/494/956.html
http://www.nrg.co.il/online/15/ART1/494/956.html
http://spirituality.haifa.ac.il/1st_conf/abstract_book.pdf
http://spirituality.haifa.ac.il/1st_conf/abstract_book.pdf
http://www.mouse.co.il/CM.articles_item,797,209,41491,.aspx?css=decade
http://www.nrg.co.il/online/55/ART2/065/245.html
http://spirituality.haifa.ac.il/1st_conf/abstract_book.pdf
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מדיטציה מתודה רוחנית? קבלה לעם, אתר, 

http://www.kab.co.il/kabbalah/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%98%D7%A6%D7%99%D7%94

-94%D7%9E%D7%AA%D7%95%D7%93%D7%-

%D7%A8%D7%95%D7%97%D7%A0%D7%99%D7%AA  (02.03.07)נשלף 

http://www.kav-הדלת המסתובבת של משרד החינוך,  (,7000אתר ) קו לחינוך,

ch.co.il/?CategoryID=180&ArticleID=1784&SearchParam=lahinuנשלף  עמותות(

30.2.7000.) 

 http://www.katot.org/KtDoc_ListenAndObey.asp עיתון הארץ, "נעשה ונשמע"קיין א', 

 (.00.2.00, נשלף 03.1.7000)עודכן 

תרגום: מיכל נויפלד  , NRGאתר  ,"עשר דקות והקוסמוס שלכם"(, 7002קיסלינג ס' )

http://www.nrg.co.il/online/15/ART/847/785.html  (00.2.00, נשלף 3.0.7002)פורסם 

    , YNET אתר ,"מצוא  את האושרהספרים שיעזרו לכם ל 30"(, 7002קמחי ק' )

 3059796,00.html-http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L  (  2.2.00, נשלף 02.3.02)פורסם 

 (. 07.09.00)נשלף  http://www.karev.org.il/home.aspx, דף הבית, , אתרקרב

, גרסה קודמת לאתר, החזון אתר, קרב,

&task=view&id=54http://go.ariel.muni.il/milken/new/index2.php?option=content

&pop=1&page=0  ( 07.09.00)נשלף 

 אודות קרב,

http://www.karev.org.il/About.aspx?TypeMain=About 

 קרב )ב(, אתר:

 ר, השפה הגישורית, ילדים מגשרים, העולם המופלא,גערכה למתב

http://www.karev.org.il/Program.aspx?TypeMain=Program&CID=1527  

 ypeMain=Program&CID=1527http://www.karev.org.il/Program.aspx?T, כנפיים

מדיטציה ומודעות, 

http://www.karev.org.il/Program.aspx?TypeMain=Program&CID=1220 

 דה בונו –מנהיגות עצמית, החושב הצעיר  –החושב הצעיר 

נעים ביחד, 

http://www.karev.org.il/ContentItemRegion.aspx?TypeMain=ContentItemRegio

n&CID=306   

http://www.karev.org.il/ContentItemRegion.aspx?TypeMain=ContentItemRegio

n&CID=241 

לי דרך השיאצו, יוגה לילדים, מגע אוהד, תנועה לשקט, -טאו

ww.karev.org.il/ContentItemRegion.aspx?TypeMain=ContentItemRegiohttp://w

http://www.kab.co.il/kabbalah/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%98%D7%A6%D7%99%D7%94-%D7%9E%D7%AA%D7%95%D7%93%D7%94-%D7%A8%D7%95%D7%97%D7%A0%D7%99%D7%AA
http://www.kab.co.il/kabbalah/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%98%D7%A6%D7%99%D7%94-%D7%9E%D7%AA%D7%95%D7%93%D7%94-%D7%A8%D7%95%D7%97%D7%A0%D7%99%D7%AA
http://www.kab.co.il/kabbalah/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%98%D7%A6%D7%99%D7%94-%D7%9E%D7%AA%D7%95%D7%93%D7%94-%D7%A8%D7%95%D7%97%D7%A0%D7%99%D7%AA
http://www.kab.co.il/kabbalah/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%98%D7%A6%D7%99%D7%94-%D7%9E%D7%AA%D7%95%D7%93%D7%94-%D7%A8%D7%95%D7%97%D7%A0%D7%99%D7%AA
http://www.kav-lahinuch.co.il/?CategoryID=180&ArticleID=1784&SearchParam=%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%95%D7%AA
http://www.kav-lahinuch.co.il/?CategoryID=180&ArticleID=1784&SearchParam=%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%95%D7%AA
http://www.kav-lahinuch.co.il/?CategoryID=180&ArticleID=1784&SearchParam=%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%95%D7%AA
http://www.katot.org/KtDoc_ListenAndObey.asp
http://www.nrg.co.il/online/15/ART/847/785.html
http://www.nrg.co.il/online/15/ART/847/785.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3059796,00.html
http://www.karev.org.il/home.aspx
http://go.ariel.muni.il/milken/new/index2.php?option=content&task=view&id=54&pop=1&page=0
http://go.ariel.muni.il/milken/new/index2.php?option=content&task=view&id=54&pop=1&page=0
http://www.karev.org.il/About.aspx?TypeMain=About
http://www.karev.org.il/About.aspx?TypeMain=About
http://www.karev.org.il/Program.aspx?TypeMain=Program&CID=1527
http://www.karev.org.il/Program.aspx?TypeMain=Program&CID=1527
http://www.karev.org.il/Program.aspx?TypeMain=Program&CID=1527
http://www.karev.org.il/Program.aspx?TypeMain=Program&CID=1220
http://www.karev.org.il/Program.aspx?TypeMain=Program&CID=1220
http://www.karev.org.il/ContentItemRegion.aspx?TypeMain=ContentItemRegion&CID=306
http://www.karev.org.il/ContentItemRegion.aspx?TypeMain=ContentItemRegion&CID=306
http://www.karev.org.il/ContentItemRegion.aspx?TypeMain=ContentItemRegion&CID=241
http://www.karev.org.il/ContentItemRegion.aspx?TypeMain=ContentItemRegion&CID=241
http://www.karev.org.il/ContentItemRegion.aspx?TypeMain=ContentItemRegion&CID=303
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n&CID=303 

, כישורי חיים

http://www.karev.org.il/ContentItemRegion.aspx?TypeMain=ContentItemRegio

n&CID=305  (.  07.09.00)נשלף 

Growing with ABC, 

ContentItem&CID=3506http://www.karev.org.il/ContentItem.aspx?TypeMain= 

 (. 02.09.00)נשלף 

 קטלוג תכניות תש"עקרב )ג(, 

http://tamarschool.co.il/html/sisi/katlog_karev%20(2).pdf  (.09.07.00)נשלף 

 עיתון הארץ ,"מרים את הפקק של האמבטיה"(, 7002קרפל ד' )

http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1016099.html  ,(.  30.2.00, נשלף 79.02.02)עודכן 

ורך( )ע ע'בתוך תבורי  '",זה עובד"?'הרפואה האלטרנטיבית והמשלימה: כיצד נדע האם , "(7002קשת י' )

 . 20-22. תל אביב: הקיבוץ המאוחד, עמ' רוקדים בשדה קוצים: העידן החדש בישראל

, "בתי"ס 20-אך היא התרחבה ל -מש' החינוך פסל שוב את תוכנית הלימוד של לבייב "(, 7002קשתי א' )

עיתון הארץ 

http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArt.jhtml?itemNo=923568&contrassID=1&sub

ContrassID=1&sbSubContrassID=0  (. 30.02.00ף , נשל03.00.02)פורסם 

 עיתון הארץ, "משרד החינוך מתרכך בבואו להיאבק באלימות"(, 7002קשתי א' )

http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1013049.html  

 .(]א[2.2.00, נשלף 09.2.02)פורסם 

מבתי הספר היסודיים והחטיבות  90%-ח: גופים עסקיים וקרנות פועלים ב(, דו"7002קשתי א' )

http://www.haaretz.com/hasite/spages/1039230.html  נשלף 70.00.02פורסם  עיתון הארץ ,

 .( ]ב[2.2.02

 עיתון הארץ ,'השוויון בחברה-החינוך נותן לגיטימציה לאי': פרופ' דן ענבר"(, 7000קשתי א' )

http://www.haaretz.co.il/news/education/1.1229563  (.3.00.00, נשלף 07.00.00)פורסם 

 יש יותר כבוד ראל(, בין הצלצולים )אתר הסתדרות המורים ביש (,7000א' ) קשתי

http://itu.cet.ac.il/Inner.aspx?nItemID=2040  (.02.09.00)נשלף 

מטפלים ברפואה משלימה ואינטגרציה  -רופאים –רוחניות במרחבי הסף "(, הרצאה: 7009קשתי י' )

ע' , מייזלס 7009, אוניברסיטת חיפה, מרץ הראשון לחקר רוחניות עכשוויתספר הכנס הישראלי , "בישראל

)נשלף  http://spirituality.haifa.ac.il/1st_conf/abstract_book.pdf. 20)עורכות(, עמוד מ' מדבר -רוח

02.09.00.) 

http://www.karev.org.il/ContentItemRegion.aspx?TypeMain=ContentItemRegion&CID=303
http://www.karev.org.il/ContentItemRegion.aspx?TypeMain=ContentItemRegion&CID=303
http://www.karev.org.il/ContentItemRegion.aspx?TypeMain=ContentItemRegion&CID=305
http://www.karev.org.il/ContentItemRegion.aspx?TypeMain=ContentItemRegion&CID=305
http://www.karev.org.il/ContentItem.aspx?TypeMain=ContentItem&CID=3506
http://tamarschool.co.il/html/sisi/katlog_karev%20(2).pdf
http://tamarschool.co.il/html/sisi/katlog_karev%20(2).pdf
http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1016099.html
http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1016099.html
http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArt.jhtml?itemNo=923568&contrassID=1&subContrassID=1&sbSubContrassID=0
http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArt.jhtml?itemNo=923568&contrassID=1&subContrassID=1&sbSubContrassID=0
http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1013049.html
http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1013049.html
http://www.haaretz.com/hasite/spages/1039230.html
http://www.haaretz.com/hasite/spages/1039230.html
http://www.haaretz.co.il/news/education/1.1229563
http://www.haaretz.co.il/news/education/1.1229563
http://itu.cet.ac.il/Inner.aspx?nItemID=2040
http://itu.cet.ac.il/Inner.aspx?nItemID=2040
http://spirituality.haifa.ac.il/1st_conf/abstract_book.pdf
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הערכת תכנית "מפתח הל"ב לשעת חינוך" לכיתות רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך )אתר(,  –ראמ"ה 

 ,תשס"ח ותשס"ט -ו' בבתי הספר הממלכתיים דוברי העברית -א'

cation.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/HaarachatProjectim/Mafteach_http://cms.edu

Halev.htm  (. 02.09.00, נשלף 07.09.00)עודכן 

 YNET ,”מרכז מהותי: ללמד את הילדים להתבונן“(, 7009רובינשטיין א' )

3818574,00.html-w.ynet.co.il/articles/0,7340,Lhttp://ww  (. 7.00.00, נשלף 03.07.09)פורסם 

, בתוך: "עמיתים )"משכיני שלום"( לתלמידים עם דפוסים תוקפניים-תרומת תכנית גישור"(, 7000רווה א' )

 .7000יולי , אגודת היועצים החינוכיים בישראל :אביב-תלכרך ט', ץ החינוכי, ועהי

, אתר הבית, רוחניות עכשווית כנס שנתי אוניברסיטת חיפה (, 7000אתר ) רוחניות עכשווית, כנס

http://spirituality.haifa.ac.il  (.72.02.00)נשלף 

אנטי־כיתתיים רשמיים לאורך מדינת ישראל נגד הכתות: דוחות "(, 7000קלין אורון י' )ו רוח מדבר מ'

"כתות או תנועות דתיות חדשות? הוויכוח על תגובתה הראויה של המדינה יום עיון הרצאה מתוך   ",השנים

. 7000 .בעקבות דוח צוות משרד הרווחה והשירותים החברתיים לבחינת תופעת הכתות בישראל

http://www.youtube.com/watch?v=f9uJ25vKCsM  (.00.2.00)נשלף 

 עמק יזרעאל: החוג למדעי ההתנהגות, עמק יזרעאל., תופעת ההצקה בבתי ספר בישראל(, 7000רולידר ע', )

של  יום עיון "לוקחים את החינוך לידיים", מתוך "הגורמים לשחיקת הסמכות החינוכית"(, 7003רולידר ע' )

 המורים בשיתוף המזכירות הפדגוגית.  הסתדרות

, עיתון הארץ ,"עיוותים, טעויות ואי הבנה"(, 7009רון ב' )

http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1119694.html  (. 01.2.00, נשלף 01.00.09)עודכן 

ספר הכנס  ,"טכניקות דמיון מודרך במיסטיקה היהודית של המאה העשרים"(, הרצאה: 7009רייזר ד' )

מ' מדבר -רוחע' , מייזלס 7009אוניברסיטת חיפה, מרץ חיפה: , הישראלי הראשון לחקר רוחניות עכשווית

 (.02.09.00)נשלף  http://spirituality.haifa.ac.il/1st_conf/abstract_book.pdf. 22)עורכות(, עמוד 

 אלופים של החיים,  (,7000רשת )

http://reshet.ynet.co.il/SearchResults/.aspx?sc=%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%A4

%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%94%D7%97%D7%99%D7%99

%D7%9D  (.01.00.00)נשלף 

 כלכליסט, "המבחר בשווקים הוא מתכון לסבל בל יתואר של הצרכנים", I (7002)לתיאל א' אש
http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3079277,00.html 

 ( 2.1.7000, נשלף 02.00.02)עודכן  

כלכליסט  ,"יצדשאל אותי כ -סדרת השראה: שיפור עצמי מיד " II  (7002)לתיאל א' אש

-http://www.calcalist.co.il/Ext/Comp/ArticleLayout/CdaArticlePrintPreview/1,2506,L

3157590,00.html   (2.1,7000, נשלף 72.00.02)עודכן  

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/HaarachatProjectim/Mafteach_Halev.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/HaarachatProjectim/Mafteach_Halev.htm
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3818574,00.html
http://spirituality.haifa.ac.il/
http://spirituality.haifa.ac.il/
http://www.youtube.com/watch?v=f9uJ25vKCsM
http://www.youtube.com/watch?v=f9uJ25vKCsM
http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1119694.html
http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1119694.html
http://spirituality.haifa.ac.il/1st_conf/abstract_book.pdf
http://reshet.ynet.co.il/SearchResults/.aspx?sc=%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%94%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D
http://reshet.ynet.co.il/SearchResults/.aspx?sc=%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%94%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D
http://reshet.ynet.co.il/SearchResults/.aspx?sc=%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%94%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D
http://reshet.ynet.co.il/SearchResults/.aspx?sc=%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%94%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D
http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3129822,00.html
http://www.calcalist.co.il/Ext/Comp/ArticleLayout/CdaArticlePrintPreview/1,2506,L-3157590,00.html
http://www.calcalist.co.il/Ext/Comp/ArticleLayout/CdaArticlePrintPreview/1,2506,L-3157590,00.html
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 .כתר ירושלים : ,הנזיר שמכר את הפרארי שלו (,7007שארמה ר'.ס' )

וויס לפיתוח -מכון ברנקוירושלים:  פרדיגמות )תבניות( של למידה התנסותית בשטח, (,7002שורר ל' )

 החשיבה.

אלי ספר הכנס הישר, "תורתו של הרב יצחק גינזבורג –רוחניות כוחנית "(, הרצאה: 7009שוורצמן י' )

)עורכות(, עמוד מ' מדבר -רוחע' ו, מייזלס 7009, אוניברסיטת חיפה, מרץ הראשון לחקר רוחניות עכשווית

21. 

http://spirituality.haifa.ac.il/1st_conf/abstract_book.pdf  (.02.09.00)נשלף 

,   עיתון הארץ,"ישראל ירא שמיים"(, 7002שחר א' )

http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArt.jhtml?contrassID=1&subContrassID=5&sb

SubContrassID=0&itemNo=721963  (02.02.7000, נשלף 0.02.02)עודכן 

 : עם עובד.ביבאל תהעצמי כפרויקט עיצוב, (, 7002שטרנגר ק' )

 עלון פנימי., במערכת תל"י הקמת מכון לקידום החינוך הרוחני(, 7007שיקלי א' )

 צידה לחיים, (,7000אתר ) שירות בתי הסוהר,

-2003-NO-http://www.ips.gov.il/Shabas/PIRSUMIM/magazine/magazine

%D7%99%D7%99%2004/%D7%A6%D7%99%D7%93%D7%94+%D7%9C%D7%97

D7%9D%E2%80%8F.h  (. 02.09.00)נשלף 

עיתון גלובס, (, "סדנאות היזע" 7001שירם מ' )

http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=761257  (.02.00.07נשלף  01.00.01)פורסם 

עיתון " ?איך קורה שאפילו התלמידים המצטיינים בישראל מפגרים אחרי העולם"(, 7000ל ל' )שכטר א', דט

 (. 30.03.07, נשלף 00.07.00)פורסם  http://www.themarker.com/misc/1.582130, מרקר דה

 .השירות הפסיכולוגי יעוצי :, ירושליםו-התוכנית כישורי חיים (, 0992שכטר מ' )

 , ינואר.72, גיליון אתרוג ,"אלימות זה לא מה שחושבים, ראיון עם ד"ר הראל"(, 7002שליט ד' )

http://itu.cet.ac.il/Inner.aspx?nItemID=1829  (.0.07.00)נשלף 

פרדס  חיפה:פרדוקסים בהגשמת חזון 'העידן החדש' בישראל,  – לזרום נגד הזרם(, 7009) שמחאי ד'

 .הוצאה לאור

בתוך תבורי ע' )עורך(  ",צועקים בלחש: פריקים על דרך המלך בפסטיבל העידן החדש"(, 7002שמחאי ד' )

 .013-027תל אביב: הקיבוץ המאוחד, עמ'  רוקדים בשדה קוצים:  העידן החדש בישראל.

שעבוד נפשי במסווה של רוחניות מאת איילת קדם, מנהלת "המרכז הישראלי לנפגעי , NET (7009) שפ"י

, "כתות

ucation.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/sikun/MeoravutBakitot/Shiabudhttp://cms.ed

Nafshi.htm  (. 02.09.00נשלף  00.02.09)עודכן 

http://spirituality.haifa.ac.il/1st_conf/abstract_book.pdf
http://spirituality.haifa.ac.il/1st_conf/abstract_book.pdf
http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArt.jhtml?contrassID=1&subContrassID=5&sbSubContrassID=0&itemNo=721963
http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArt.jhtml?contrassID=1&subContrassID=5&sbSubContrassID=0&itemNo=721963
http://www.ips.gov.il/Shabas/PIRSUMIM/magazine/magazine-NO-2003-2004/%D7%A6%D7%99%D7%93%D7%94+%D7%9C%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D%E2%80%8F.h
http://www.ips.gov.il/Shabas/PIRSUMIM/magazine/magazine-NO-2003-2004/%D7%A6%D7%99%D7%93%D7%94+%D7%9C%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D%E2%80%8F.h
http://www.ips.gov.il/Shabas/PIRSUMIM/magazine/magazine-NO-2003-2004/%D7%A6%D7%99%D7%93%D7%94+%D7%9C%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D%E2%80%8F.h
http://www.ips.gov.il/Shabas/PIRSUMIM/magazine/magazine-NO-2003-2004/%D7%A6%D7%99%D7%93%D7%94+%D7%9C%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D%E2%80%8F.h
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=761257
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=761257
http://www.themarker.com/misc/1.582130
http://itu.cet.ac.il/Inner.aspx?nItemID=1829
http://itu.cet.ac.il/Inner.aspx?nItemID=1829
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/sikun/MeoravutBakitot/ShiabudNafshi.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/sikun/MeoravutBakitot/ShiabudNafshi.htm
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הסתדרות המורים בישראל. הקרן לקידום מקצועי  תל אביב :, 17גליון  פנים,, "ורוח אין"(, 7002תדמור י' )

 .22-12ועמותת המורים לקידום ההוראה והחינוך 

  עיתון הארץ )גרדיאן(,, "בבריטניה הנהיגו שיעורי אושר לנערים"(, 7002ביילי ק' )-סתומ

http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1020167.html  (.2.2.00, נשלף 00.9.02]ג[ )פורסם 

גורלן של תוכניות מדיניות אטרקטיביות שאינן  -ונסיכות בביצה הפולירוקרטית  צפרדעים(, 7002תורן י' )

 (. 09.09.00)נשלף  policy.huji.ac.il/upload/yaron(3).pdf-http://public, מעוררות מחלוקת ציבורית

)נשלף  http://www.tm1.org.il/index.phpדף הבית, (, 7000אתר )נטלית, תכנית המדיטציה הטרנסנד

07.09.00.) 

 (. 70.09.07)נשלף  /http://www.tali.org.il, דף הביתתל"י, 

Doctors 402-אתר  פיה,פורום פסיכותר (7007) , אתר/message-http://www.doctors.co.il/forum

8271-8271#message (01.02.07  02.09.00נשלף.) 

YNET (  7002מאמר מערכת ,)ירידה דרמטית במספר הכמרים והנזירות בעולם  

3502955,00.html-http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L  (02.03.00, נשלף 02.07.02)פורסם. 

YNET ( 7009סוכנות הידיעות,) "תקדים: בימ"ש בצרפת קבע שסיינטולוגיה זו הונאה",  YNET 

3796081,00.html-http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L  (.07.09.00, נשלף 72.00.09)פורסם 

 

 ראיונות שנערכו לצורך העבודה:

-התכתבות דוארראיון אישי ובאמצעות , מרכז סמינר ולדורף בסמינר הקיבוצים(, 7007ראיון, האן ר' )

  .01.1.7007אלקטרוני 

, 70.3.07-ב ביקור ביישוב וראיונות עם ראם )נציג( ואפרת )מחנכת בבית הספר(( 7007חריש ) ,ראיון

73.03.07 . 

  .00.2.7000ראיון טלפוני,  ,מנהלת יחידת המידע של תכנית ָקֵרב, (7000) סער ז' ,ראיון

ועמרי גפן עמרי גפן, מייסד  רבק תכניתשל  יחידת ההערכה והמידעמנהלת  ,(7000) עמרי ג'ו שחור נ'ראיון, 

 .72.2.7000בתאריך דואר אלקטרוני על בסיס תכתובת  .קבוצת "גבים" ראש-שבויו

 . 72.02.30 בתאריךדואר אלקטרוני על בסיס תכתובת , NLPמאמנת )טריינרית( (, 7003ראיון, קיין א' )

תכנית להכשרת מנחים רוחניים  –' נשמה יתרה'תל"י וראש תכנית מנכ"ל קרן (, 7007ראיון, שיקלי א' )

  . 09.09.7007ראיון אישי, תל"י,  –למערכת החינוך 

 

 

http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1020167.html
http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1020167.html
http://public-policy.huji.ac.il/upload/yaron(3).pdf
http://www.tm1.org.il/index.php
http://www.tali.org.il/
http://www.doctors.co.il/forum-402/message-8271#message-8271
http://www.doctors.co.il/forum-402/message-8271#message-8271
http://www.doctors.co.il/forum-402/message-8271#message-8271
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3502955,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3502955,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3796081,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3796081,00.html
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