
Abraham Yehoshua Heshel 

• We are closer to God when we are 
asking questions than when we 

think we have the answers ! 



?או רלוונטי נושא משמעותי  

• Google scholar-290,000 results in English 
•                             16,500 results in French  
•                               45 results in Hebrew!!! 



 ?שפה חדשה

 אינטליגנציה רוחנית•
 רגישות רוחנית•
 אישיות רוחנית•
 זהות רוחנית•
 צרכים רוחניים•
 דידקטיקה רוחנית•
, שלמות, משמעות, חיפוש, חיבור, מסע, צמיחה•

 .... פנימיות, הוליסטיות
 



 שאלות יסוד על המיזם שלנו

 ?מה אנו מבקשים להשיג ומדוע•
 ?מי צריך את זה ולשם מה. •
 ?מה ייחודי וחדשני במה שאנו מציעים•
 ?מה זה ישנה בבית הספר ובחיי התלמידים והמחנכים•



 ?מה אנו מבקשים להשיג

קומה שהיא מעל  , קומה נוספת בעשייתנו החינוכית•
,  חינוך לערכים, כינון זהות אישית, מטרות של ידע

או חיזוק הזיקה לארץ , חיזוק תחושת העמיות
 :ולמדינה

 תרומה להתפתחות הרוחנית של התלמידים•



 ?מי צריך את זה

 כי תמונת המצב המערכתית לקויה –משרד החינוך •
מחנכים  , כי מרוב בירוקרטיה ומבחנים –בית הספר •

יש  . מאבדים את תחושת השליחות החינוכית שלהם
מערכת בין אישית  , רצון לצור אקלים בית ספרי שונה

 .  well-being, רוגע ושלווה, משופרת
 כי זה צורך אנושי אוניברסאלי –התלמידים והמורים •



 ?מה ייחודי וחדשני במה שאנו מבקשים לצור

מדיטציה וקשיבות  , קיימים ניסיונות להכניס יוגה•
 .בחינוך הממלכתי

 .ד"קיימים ניסיונות מקבילים בחמ•
 :מה שעדיין לא נוסה בחינוך הישראלי הוא•
יהודיים ייחודיים לקידום   תרבותייםשימוש בכלים •

 .התפתחותם הרוחנית של התלמידים



המחנכים , מה זה ישנה בחיי בית הספר
 ?והתלמידים

 שינוי לטובה של האקלים הבית ספרי•
 שיפור יכולת הלמידה של התלמידים•
 של מחנכים ותלמידים well-being-שיפור בתחושת ה•
 שיפור הכישורים החברתיים של כל חברי הקהילה•
 שיפור יכולת השליטה על הרגשות•
 שיפור יכולת הריכוז•
 התחברות רגשית עם מקורות הספרותיים של עם ישראל•
 העשרת השפה והשפה היהודית של הלומדים והמלמדים•

 



http://www.google.co.il/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=lxF7-MucpgKAdM&tbnid=YEZbeFpak4rz7M:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.mollat.com/livres/philippe-filliot-education-risque-spirituel-9782220063140.html&ei=OfYPUYvOFojktQaKtICYDA&psig=AFQjCNGZ6Zk0WOCQRyHauoWMerz8ARYrNQ&ust=1360086969494209


 "חינוך לרוחניות"נקודת המוצא של 

♦Education has become an institution whose 
purpose in the modern world is not to make 
culture, not to serve the living cosmos, but to 
harness humankind to the dead forces of 
materialism. Education damages the soul. 

                     Robert Sardello-1992 



 חינוך בתקופת משבר כרקע לחינוך החדש
 

קביעה זו הנסמכת על נתונים  ...החינוך בישראל במשבר "•
,  הישגים נמוכים, אמפיריים כגון פערים לימודיים מתרחבים

חוסר  , מוגנות של ילדים-אי, זלזול במורים, אלימות בבתי הספר
יעילות  , שיטות הוראה אנכרוניסטיות, רלוונטיות של תכנים

ואלו רק חלק מרשימה  , שחיקה גבוהה, אובדן ערכים, נמוכה
יחד להתבוננות על  ] המובילות...[גדלה והולכת של תופעות 

או לפחות חולה  , מערכת החינוך הישראלית כעל פרויקט כושל
 ).9, 2008, למפרט" (מאוד

 



 "כישורי חיים"מבוא לתכנית 

כלכליים וחברתיים  , תקופתנו מאופיינת בשינויים טכנולוגים"•
תופעות של תחרותיות וניכור  , המעוררים שינוי ערכים, מואצים

,  של התחלפות סטנדרטים, בעידן של שבירת נורמות... 
ולאומיות נדרשת  , חברתיות, התערערות מסורות משפחתיות

השקפת  , מהאדם התמודדות רוחנית ערכית לשם בניית אישיותו
...  זהו תחום חינוכי. כישורי חיים איננו מקצוע לימודי... עולמו

 -לעסוק בהתמודדות עם בעיות בחברה בישראל] שמטרתו[
  "אלימות ילדים ובעיות הנובעות ממצבי לחץ שונים, התמכרות

 ).8, 1995, שכטר(
 



,  ההכרה שבית הספר המצוי מיצה את עצמו"•
וכי אין עוד טעם לנסות לשפרו באמצעות  

חודרת בהדרגה  , "עוד מאותו דבר"מדיניות של 
לתודעתם של רבים ממעצבי החינוך בארצות  

 ).  6, 2000, הרפז( "המערב ובישראל
 



 "התנועה להעצמת הרוח בחינוך"מתוך מצע 

,  מטרתנו להביא לכך שהעיסוק במהות האדם"•
והשאיפה   , וערכיותהחיפוש אחר משמעות 

יהיו חלק  רוחנית -מוסרית-להתפתחות נפשית
מהאקלים הבית  , טבעי  מהתרבות הישראלית

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

 ".  אחראיים ומצפוניים יותר, נאורים, מודעים



 
 ?י עוסקת ברוחניות בחינוך"למה קרן תל

 

 ...סיבות לא רציניות אך כנראה אמתיות•
 "...מודעות-תת"סיבות יותר רציניות •



 



 



 ?מה עשינו עד כה





  
 hanana@edu.haifa.ac.ilחנן אלכסנדר ' פרופ

 eitchikli@tali.org.ilר איתן שיקלי "ד
 hagit.hacohenwolf@mail.huji.ac.il: ר חגית הכהן וולף"ד
 oren.ergas@mail.huji.ac.il: ר אורן ארגז"ד

 gmail.com895bergerzvi@: הרב צבי ברגר
 m.ruahmidbar@gmail.com: ר מריאנה רוח מדבר"ד

 tadmor@bezeqint.net-y: שייקה תדמור' פרופ
 amirfreimann@gmail.com : מר עמיר פריימן

 @net.net013mbmichal: ברקן-ר מיכל מושקט"ד
 shrell_fox@schechter.ac.il: ר פול שרל פוקס"ד

 yhotam@gmail.comיותם חותם ' פרופ
 vinokur_eli@yahoo.comאלי וינוקר 

 haviva.pedaya@gmail.comחביבה פדיה ' פרופ
 ר אדם קליין אורות"ד
 ohana@weizmann.ac.il-aviva.berkovich: ר אביבה ברקוביץ"ד
 nimush@zahav.net.il: ר נמרוד שיינמן"ד

 freemae@edu.haifa.ac.ilלוביש  -פרימה אלבז

  

 קבוצת מחקר
 י"קרן תל -אוניברסיטת חיפה -ליר-מכון ון

 
 
 

mailto:hanana@edu.haifa.ac.il
mailto:eitchikli@tali.org.il
mailto:hagit.hacohenwolf@mail.huji.ac.il
mailto:oren.ergas@mail.huji.ac.il
mailto:bergerzvi895@gmail.com
mailto:bergerzvi895@gmail.com
mailto:bergerzvi895@gmail.com
mailto:m.ruahmidbar@gmail.com
mailto:y-tadmor@bezeqint.net
mailto:y-tadmor@bezeqint.net
mailto:y-tadmor@bezeqint.net
mailto:amirfreimann@gmail.com
mailto:mbmichal@013net.net
mailto:mbmichal@013net.net
mailto:mbmichal@013net.net
mailto:shrell_fox@schechter.ac.il
mailto:yhotam@gmail.com
mailto:vinokur_eli@yahoo.com
mailto:haviva.pedaya@gmail.com
mailto:aviva.berkovich-ohana@weizmann.ac.il
mailto:aviva.berkovich-ohana@weizmann.ac.il
mailto:aviva.berkovich-ohana@weizmann.ac.il
mailto:nimush@zahav.net.il
mailto:freemae@edu.haifa.ac.il


http://talispiritualeducation.org.il/  
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 העשרה והשראה

 גיל הרך•
 בתי ספר•

 :.............סרטים על
 :..........טקסטים על

 מוזיקה
 פעילות אמנותית
 ספרים מומלצים



 מאמרים ומחקרים

 ]איתן[בריטניה •
 ]אורן וצבי[ב "ארה•
 ]איתן[צרפת •
 ישראל•



 חינוך ורוחניות בישראל
 החינוך האנתרופוסופי•
 התנועה להעצמת הרוח•
 המרכז לפילוסופיה לילדים•
 ]מעלה צביה[ס תבנית החינוך המוזהב "ב•
 "שפת הקשב"תכנית •
 החינוך האינטגראלי•
 ?שיטת ימימה בחינוך•
 "מהות החיים"תכנית •
 "לב לדעת"אתר •
 ל"תכנית מיכא•

 
 



 חוקרי המכון

 נצר-פנינית רוסו•
 הרב צבי ברגר•
 ר אורן ארגז"ד•
 ר תומר פרסיקו"ד•
 טליה בירקאן' גב•



 ?איך לתת כיסוי למחויבויות

 



הגדרות והבירור  
 המושג



Philip Sheldrak 1991 

• It appears that Spirituality  is one of those 
subjects whose meaning everyone claims to 
know until they have to define it. 
 

רוחניות היא אחד מהנושאים שכולם טוענים  •
 .שהם מבינים אותו עד שהם נדרשים להגדירו



המקור האטימולוגי של המושג  
 "...רוחניות"

•Spiritus  הנובע מהשורשspirare ]לנשום[ 
 

והארץ הייתה תהו ובהו וחשך על פני ...-"רוח"•
 ]2-א' בר[ מיםמרחפת על פני ה' תהום ורוח ה



המקור האטימולוגי של המושג  
“Spirituality" 

• “spiritus” [latin]= air or wind 
את האדם עפר מן האדמה וייפח באפיו  ' וייצר ה•

ויהי האדם לנפש חייה  ] spiritus[נשמת חיים 
 ].7-'ב' בר[

ומה שנותן חיים  " המת"יש כאן ניגוד בין החומר •
 ".הרוח" -לחומר



 שאלות מרכזיות המעסיקות את חוקרי התחום

 ?רק דרך דת ממוסדת או גם מחוצה לה, לרוחניות. ח•
 ?רק דרך מקצועות הלימוד המסורתיים או מחוצה להם, לרוחניות. ח•
יצירת חוויות  ,  תפילה וטכסים, מדיטציה, אומנות[ לפי שיטות הוראה•

 ...]Earth Education, דמיון מודרך, שיא או מתן מקום לספר עליהן
, קדושה, אלוהים, שאלות גדולות של החיים, דתיים[ לפי תכנים•

 ..]  אקולוגיה
 , , ,harmony, well-being, goodness, inner life[?לפי מטרות•

growth,...connectedness, humanization, 
 



דברים לארבעה להתכוון יכול לרוחניות או רוחני חינוך  
M. Hand, The Meaning of Spiritual Education”, Oxford Review of Education, Vol.29,N.3, 2003 

 education based on[חינוך המבוסס על עקרונות רוחניים •
spiritual principles[ 

 education of the human[הרוח האנושית וטיפוח חינוך •
spirit[,כל מה שעושה את האדם שונה מהדומם או החי 

]  education in a spiritual activity[חינוך לפעילות רוחנית •
 ]או פעילות מדיטתיבית יםטכס, כגון תפילה[

]  education in a spiritual disposition[חינוך לגישה לרוחניות •
":  רוחנית"חינוך שהופך את האישיות המחונכת לאישיות 

שואבת את כוחה , שלווה, מפויסת, מעל סערות העולם, מאוזנת
 .סמויים מן העין פנימיים משאביםמ
 
 



השאלות הגדולות שעולות מן  -רוחניות בחינוך
של    common places-על פי מודל של ההמחקר 

 יוסף שוואב
 נושא•
 תלמיד•
 מורה•
•“Milieu” ]סביבה חברתית[ 

 
 



 subject matter-נושא

 ?"רוחניות"של  מבנה הדעתהאם יש ומה הוא •
 ?זה תכניו של נושאמהם •
 ?תולדות האמונות האנושיות-
שיטות  , יוגה, תפילה[מיומנויות רוחניות -

 ...],ריצה למרחקים, אומנויות, מוזיקה,מדיטתיביות
 ?תכנים דתיים תלויי תרבות-
 ?איפה משתבץ נושא זה. 

 



 התלמיד

 גישות שונות: חינוך לרוחניות ובשלות פסיכולוגית•
 איך מודדים התפתחות רוחנית•
 ?האם רוחניות היא תכונת אופי מולדת או מוקנית•
•]Is Spirituality the sixth factor of personality? Piedmont, 2001 

 



 המורה

 ?איך מכוננים מוכנות במשרד החינוך לעסוק בנושא•
 ?איך מכוננים מוכנות בחדר המורים לעסוק ברוחניות•
 ?איך מכשירים ומפתחים מורים לתחום•



Milieu 

על אלו מכשולים וקשיים צריך להתגבר על מנת  •
 ?לפרוץ דרך בתחום

 ]רוח ניות"דוסיות או [קשיים תדמיתיים •
חוסר  , חוסר זמן, עומס בבתי ספר[קשיים מערכתיים •

 ...],,פנאי נפשי
 חוסר זמן להכשיר את המורים•
•  
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