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 פרופ' רון מרגולין ,דברי פתיחה

נוסף על  ולמשבר בלימודי ההומניסטיקה במערכת החינוך. פרופ' מרגולין התייחס בדבריו לרקע להקמת הצוות

מתרחשים , משבר הקורונה שהשבית את ההוראה הרגילה בבתי הספר וגרם לדלדול עצום של ההוראה כולה

כל מה שאינו מתמטיקה, , כלומר "הכרחיים"נגרם נזק למקצועות שלא נחשבים תהליכי עומק בארץ ובעולם ו

 הומניסטיים מקצועות יסודהוגדרו ארבעה . בישראל OECD-התפיסה של מדינות הגם מדעים ושפת אם. זו 

, בתהליך שנמשך כבר כמה עשרות שניםך, ספרות, היסטוריה ואזרחות. "תחומי זהות/מורשת: תנ שנחשבים גם

 . מקצועות בחירה בחטיבה העליונהל שוגם הערך המערך  דלדליהלך וה

שרת החינוך לשנות את מבנה בחינות הבגרות ולהמיר חלק  החלטתמשבר, ברור גם כי ה תחושתנוכח ל

. לצד זאת, גם להמרה הזו ת החינוךכמעוררת מחלוקת, גם ביחס למוכנות של מער מהבחינות במקצועות אלה

 .קרנות המזבחבחינות הבגרות אינן הפתרון המיטבי ולא בהכרח חייבים להיאחז בהן כ

  הדיון היום יעסוק בכמה שאלות יסוד:

 במה מועילה ובמה מזיקה הוראת מדעי הרוח לחיים?  •

הוא הפתרון הראוי להפגשת צעירים וצעירות במערכת החינוך האם העיסוק במקצועות ההומניסטיקה  •

 עם הסוגיות הנידונות בטקסטים האלה?  (שרובם לא יעסקו בניתוח אקדמי של טקסטים)

  היא הדרך הנכונה ומה המשמעות שלה? –תחומית ־הוראה רב –האם למידה סביב רעיונות גדולים  •

 מה ראוי לעשות בבתי הספר במקצועות ההומניסטיים לנוכח מצבה של התרבות והחברה בימינו? •

 

 



  הלברטל משהפרופ' נקודות מרכזיות מתוך דבריו של 

בהתייחסות לשאלה המרכזית: במה מועילה ובמה מזיקה הוראת מדעי הרוח  פרופ' הלברטל פתח את דבריו

אשית, התפקיד של מדעי הרוח בחינוך לאזרחות בחברה : רנוגעת לעקרונות היסוד שלנוה שאלהזוהי לחיים. 

 הקשר בין מדעי הרוח לחיים פנימיים. . שנית, ליברלית דמוקרטית

צריך להיות  בגורלו לכל אדם שהשלטון מכריעשבבסיס הרעיון הדמוקרטי ניצב הרעיון  ברלית:הדמוקרטיה הלי

הרעיון הזה גם מניח אחריות, היכולת ליצור נקודת מבט בשאלות שהחברה צריכה לעסוק בהן: צדק ייצוג שווה. 

ת, אלא גם חוזה כולל לא רק את תחום האזר ת, זכויות מיעוטים, חינוך תשתיתי ועוד.חלוקתי, זהות לאומי

מלמדים את האדם להבין את העולם סביבו וליטול אחריות  מדעי החברה. מדעי הרוחו פילוסופיה, היסטוריה

  על חייו.

שהם  משוםשלטון על ידי מילים. אדם או מפלגה קיבלו את האפשרות להנהיג  הוא דמוקרטיהבחשוב ונוסף ערך 

הם לא ירשו את השלטון או זכו  ע אותם.שכנעו מספיק מאיתנו שיש להם רעיונות נכונים, שהם מסוגלים לבצ

עולם להיות קשוב לטענות וחסין למניפולציה.  צריך ללמדו בחברה דמוקרטית חינוך של אזרחבו בכוח הזרוע. 

שלטון על  –ת של הרעיון הדמוקרטי פוליטי ומערער על התשתי־השיווק חודר לשיח הדמוקרטי ולשיח החברתי

היכולת לקיים שיח פתוח בהקשר חברתי פומבי  אובד הערך של המילה. בחברה שלנו ובחברות אחרותידי טענה. 

 היא חיונית לקיומה של הדמוקרטיה. 

לראות את ולחיות מתוך שוני  ,משותפות לנולבצע הכרעה לא אלימה בשאלות ה העניין השלישי קשור ליכולת

. כשמסתכלים על שלושת מרכיבי היסוד האלה: נטילת של האחר בלי לראות בו אויב או בוגד נקודת מבטו

קשה לחשוב על  –אחריות על חייך, שלטון על ידי טענות והיכולת לייצר פרוצדורה לא אלימה לחיים משותפים 

טענה לתעלול פרסומת כת הפרקטיקה של הפיאזרחות בחברה כזו בלי יסוד בסיסי עמוק במדעי הרוח בכללם. 

 תשתית אזרחית לקיים דיון כזה. מעלה שאלה לגבי קיומה של 

 ויש לו חרדות כלכליות. הנוער היום נתון ללחצים אדירים מצד חברת הצריכה :חינוך וחיים פנימיים קשר ביןה

יים פנימיים, במובן הבסיסי ביותר, לקיים ח יםיכול איך נערים ונערותברור  לאמשתנה במהירות. הידע 

יכולים לייצר עוגן להצלת החיים הפנימיים בתנאים חברתיים־כלכליים מדעי הרוח במציאות עמוסה כל כך. 

 . מאוד סבוכים

דווקא היכולת לייצר מרחב פנימי של ביקורת, קשב ורפלקציה מתאפשרת באמצעות סיפור, טקסט, התבוננות. 

מדעי הרוח צריכים להיות תרבות נגד דברים שרחוקים מאיתנו מאפשרים לנו את הרפלקסיה העמוקה ביותר. 

 משטח באופן שיטתי את התודעה.  אשרלעולם שלם 

, התאכזב לגלות שהמלצה כזו כבר ניתנה המלצה למלגה יוקרתית ותלמיד שביקש ממנבסיפור על  סיים משה

היכולת לחלץ משפט כזה באותו רגע ספציפי גרמה  משה,לדברי  ?"הברכה אחת לך, אבי"לו:  לתלמיד אחר וכתב

 ,מרחב האפשרויות של קשר וזיקה לעולם שפתי שלםב לו מיד לכתוב את ההמלצה המבוקשת. הסיפור הזה נוגע

 רת.מהדהד הרבה מעבר לטענה כזו או אחשוכן יכולת לנהל שיח, מאפשר רגע יקר ערך כזה, ה

 
  



 ושאלות הערות

לדוגמאות שמרתה נוסבאום הכוונה היא  לנזק האפשרי של הוראת מדעי הרוח. התייחס בן עמוס אבנרפרופ' 

)הקמת בית ספר פרוגרסיבי ולימוד ההיסטוריה ההודית באמצעות כמו ההתרחשויות בהודו מביאה בספר שלה, 

ן זה כמובהודו המודרנית(. בבניית הבלטת החשיבות של המסורת ההינדית ומחיקה של תפקיד המוסלמים 

יכולים להביא נזק, זה תמיד אכן האלימות המופנית כלפיהם. מדעי הרוח ועל  משליך על היחס למוסלמים בהודו

אחרות של יצירת דרכים  בהודו ובמקומות אחרים מתקיימות השיב כי משה תלוי איך מלמדים ומה מלמדים.

 כיםמהל , אלא עללעולמות שוניםחשיפה  או על לימוד על ,יותעל ביקורת, כאלה שאינן מתבססות הותז

שנוצר מילוי החלל מתייחסים גם למדברים על ריקון מדעי הרוח כאשר  שלילה של זהויות אחרות.ו יםתועמלני

ירוקן את  עולם כזהכל התחום הזה. לאומניים היו שמחים למחוק את ־בתכנים אחרים. משטרים טוטליטריים

  מושג האזרח ואת האפשרות לשיחה והוא ידלדל את החברה.

 העוסקיש בלימודי הרוח צד  .בין חינוך דמוקרטי לבין החיים הפנימייםקשר העירה על ה בן אליהו בלהההגב' 

זו שאלה מעניינת  השיב כי משה אהבה, אמפתיה, גודש של רגש וערוץ שבו המילים לא בהכרח קובעות.ב

המפגש עם וכי  ,מחשבה והבנהומורכבת. גם עומק רגשי של מבע וגם יכולת אמפתית היא יכולת של העמקה, 

הוסיף שבהקשר של הדיון על לימודי  משה. לנסח את תנועות הנפש המורכבותיכולת מטפח את היצירה גדולה 

לו את מדעי הרוח בהדרגה והרחיקו צעירים מדעי הרוח יש להתייחס גם לחלקן של האוניברסיטאות אשר חיס

מודרני ועוד. לדעתו לדור הצעיר יש עניין רב בלימודי ־רבים מהתחום באמצעות התמקצעות יתר, שיח פוסט

 הומניסטיקה.  

 

 פרופ' אריאל הירשפלדנקודות מרכזיות מתוך דבריו של 

המצב  להעיד בצער כי, ויכול שנים רבותשימש מורה לספרות במשך פרופ' הירשפלד סיפר בתחילת דבריו כי הוא 

עגום ותלמידים לא לומדים מיומנויות קריאה. הם מבוהלים מקריאת התנ"ך או קריאת טקסטים של עגנון. גם 

רואים בתלמידיהם לקוחות שלא חלקם הם הטמיעו בקרבם את השיח הכלכלי ו, מורכבמצבם של המורים 

 מעוניינים בסחורה שלהם. 

שנה. תוכנית הלימודים מצטמצמת,  50-איננו תופעה חדשה; היא מתנהלת כבר למעלה מניוון מדעי הרוח 

לימודי קריאה וכתיבה אינם מסתיימים  .וגם המורים חשים חסרי ערך הלימוד לא מעמיק, הדרישות מתמעטות

אנגלית  דקדוק, ערבית, בקריאה וכתיבה, לצד לימוד שנים 12בכיתה ב'. על מנת להתבטא נדרש ללמוד ולהעמיק 

לימודי הרוח אסור להשלים עם התופעה.  ולשון אם, אך כיום לימודי הבסיס אינם זוכים ללימוד רציני מספיק.

להכיר את הטקסטים, אלא כדי ללמוד על המין האנושי, ולייצר עוגן ליציאה מההווה. הצלם  חשובים לא כדי

 האנושי עשוי מסיפורים.

וגם אז הורים פחדו שהילדים שלהם ילמדו  תרבה על בחינות הבגרו הייתה ביקורתשנה,  50גם בעבר, לפני ל

חדורים  בכללותו, השיח החברתיגם  ,אומנות במקום להיות עורכי דין. אבל בשונה מהיום, אז היו המורים

בתחושה שהספרות חשובה ונשגבת. בוגרי מערכת החינוך היו משכילים, עם יכולת קריאה טובה ומיומנות 

 כתיבה בסיסית. 



, הקריאה והכתיבה הן חובתו העיקרית של בית הספר. כמו כן הוא רואה חשיבות בלמידה בעל פה: אריאלבעיני 

פרק מהתנ"ך או מהקוראן, שיר עתיק של אבן גבירול ועוד. לא מדובר בשינון פסיבי ללא תכלית, אלא לימוד 

 מדויק ובקיאות בפרטים. 

הוזמן לשפוט  לפני כמה חודשים הוא .ת שבלמידה בעל פהגם בני נוער רואים את החשיבוסיפר כי  אריאל

שירים חדשים ועתיקים, כולל "לפני ארון של בעל פה בלמידה בתחרות ארצית שארגנה קבוצת בני נוער 

 הספרים" של ביאליק. 

 

 ושאלות הערות

והמערכת הייתה עמוסה פחות. לכן היום צריך למצוא  ציינה כי בעבר נלמדו פחות מקצועות שחלמי אביבהפרופ' 

אכן מספר כי  אריאלהשיב על כך דרך להמשיך וללמד את המקצועות ההומניסטיים במתכונת שעות קטנה יותר. 

לדרוש מהתלמידים עבודה חשוב השעות המוקדשות ללימודי מדעי הרוח קטן ולכן חשוב לא לבזבז את הזמן ו

 קשה.

התייחס לדבריו של אריאל על סוגיית הלמידה בעל פה וציין כי בני דורו התנגדו ללמידה בעל פה וראו בה  רון

כי  אריאלעל כך השיב למידה אשר מנותקת ממשמעות. אך דבריו של אריאל מתייחסים לסוגיה מכיוון אחר. 

 חלק מההתנגדויות ללמידה בעל פה היו שגויות.

אולי זה מוכיח שסוג הקינה או החשש הגדול שלנו לדבריו ה השתתף אריאל. התייחס לתחרות הארצית שב אבנר

הם קצת מופרזים. כאשר הטלוויזיה הפכה נפוצה בבתים היה חשש  "תרבות המסכים"ממה שאנחנו קוראים לו 

תרבות מומשהו עדיין נשאר  50-60האנשים האלה היום בני שאנשים יפסיקו לקרוא ספרים ורק ייראו טלוויזיה. 

  הקריאה. אולי בכל דור יש גרעין שעדיין קורא ונושא על שכמו את המסורת התרבותית..

צריך למצוא דרך לקרב אותו לתלמידים. ו העולם האינטלקטואלי הגבוה נתפס כמנוכר העיר כי פרוגל שיפרופ' 

הוא למד שעליו להתאים את ה ובמכללה ברסיטציין כי גם כמורה לספרות ולפילוסופיה ולאחר מכן מרצה באוני

לגשר אנשים, לכן צריך  המומחיות היתרה שיש באקדמיה מרחיקהההוראה שלו לתלמידים ולסטודנטים שלו. 

שפר לדבריו חשוב ל .וכלל הציבור של האקדמיה לבין בתי הספרת והאינטלקטואליּות על הפער בין התאורטיּו

סיבה שצעירים בגיל תיכון לא יוכלו לקרוא פרק מדון אין השיב כי  אריאל את התפיסה העצמית של המורים.

  קישוט או מספר איוב.

 

 מאיר שלושל  מרכזיות מתוך דבריונקודות 

 המקראי יצר שפה משותפת.הציטוט מתוך הפסוק כי שלו מאיר  ציין, משהבהתייחס לסיפורו של  •

שיתף בחוויה אישית: במסגרת הופעה ברוסיה הוא ציטט חלק גדול מסיפור של גוגול, והקהל  בהמשך

ממחיש את כוחם של לימודי הרוח ושל הסיפור הסיפור יצר תחושה של קרבה וחברות.  –מאוד התרגש 

 פה.  הלמידה בעל



והיה דגש רב בבית על לימודי הומניסטיקה, קריאה וציטוט מהתנ"ך.  היו מורים ויהורשלו שיתף כי  •

רואה חשיבות בלימוד פרקים מהתנ"ך אבל צריך לבחור את הפרקים שיעוררו עניין בתלמידים. הוא 

ללמד את ספר איוב, מעניין יותר לדון בשני סיפורי הבריאה ובשוני ביניהם, או בפירוט  במקום מה,לדוג

הצד הספרותי של התנ"ך הוא החשוב . שהפרק מעורר, לאור השאלות אותהחיות הכשרות והטמ

 והמעניין יותר. סיפור נשמר בתודעה יותר מאשר ההלכה עצמה.

ובוודאי היצירה )כי הם ממדעי הרוח  ותחושש הרשויות – למדעי הרוחרשויות השלטון לגבי היחס בין  •

לאורך ש בהקשר זה צריך לזכור עליהם.אין שליטה לרשויות השלטון שמייצרים עולמות  (עצמה

 חוקרי מדעי הטבע.עם דווקא מאבקים גדולים שלטונות יו להסטוריה יהה

לדעת ללמד גם את המורים ובעיקר לייצר חשוב מורים. חייב להתייחס גם לתוכניות לימודים  דיון על •

 . מתאימות כניות לימודיםות

שלו מהלימודים? את הסיפורים ואת החוויות.  מה תלמידים זוכרים – על חשיבות הלימוד החוויתי •

 תי מאוד. חלק מהזמןישבו הלימוד היה חווי בית הספר היסודי בנהללבילדותו למד שנתיים ב שיתף כי

  כרונו. יהם למדו בטבע ושיננו שמות של צמחים. החוויה הזו נחרטה בז

לחברה. גם לימוד לשם לימוד הוא לאו דווקא לימוד שיקנה להם ידע או תרומה , ילדים רוצים ללמוד •

חלק מהתענוגות שהמין האנושי צריך לשגות בהם. לא כל לימוד צריך להיות תכליתי או לפתור איזו 

 את הלמידה. צריך לדעת איך להגיש את החומרים ואיך לאפשר  בעיה אקטואלית.

 

 הערות ושאלות

אך הוא לא מתקיים רק בבתי ספר סמוכים לטבע. רוב ישראל היום  ,חיוני ממד החווייתי בלמידהה העיר כי רון

אורבנית לחלוטין, לכן יש לחשוב כיצד מממשים את העולם החווייתי במציאות האורבנית והווירטואלית שבה 

 חיים היום הילדים. 

 טענתה ואמרעל  חלקמאיר , הממד החווייתי רלוונטי בעיקר לגיל היסודי ואולי גם לחטיבה. אביבהלדעתה של 

צריך "להגיש" לילדים את חומרי הלימוד בצורה חווייתית, בהתאם לגילם: בהתנסות פיזית, בריח, במבט 

 ובמגע. 

בהקשר זה שאולי  ציין רוןלדון בכך.  , וחשובמורות איכותייםבחוויית הלמידה תלויה במורים והעיר כי שי 

על כך השיב חשוב לחזק את המכללות להכשרת מורים במקום להיאבק על הכשרת מורים באוניברסיטאות. 

כי הוא מסכים עם דבריו של רון ולדעתו המורים צריכים להיות מגזר מקצועי מוערך בחברה הישראלית מאיר 

רים תוכיח שהחינוך נמצא בראש סדר ולקבל משכורות גבוהות יותר. הגדלת תקציב החינוך ומשכורות המו

 העדיפויות במדינה. 

 
  



   אווה אילוזפרופ' של  המרכזיות מתוך דברי נקודות

ידע על האדם שנובע מהאדם. המילה  מגדירה הגדרה נורמטיבית פירושו  HUMANITIES באנגלית •

 אדם שרוכש השכלה הומאנית. מדעי הרוח מאפשרים לנו להתפתח.  – של מה זה להיות אדם מלא

אבני היסוד של  –פילוסופיה והיסטוריה  ,צריך להבחין בין אזרחות –הניסיון להבין מה הם בני אדם  •

הוא לא חייב להיות מבוסס ו ידע ספקולטיבי הואמחבר בין הדיסציפלינות השונות ש מהמדעי הרוח. 

מאפשר לחשוב מעל ומחוץ למציאות,  הואשל ניסויים ושל אמפיריקה.  על מערך שלם הדוקהבצורה 

  מדעי הרוח מלמדים את חופש החשיבה. מחוץ לנורמות.

ברומן יש . של מדעי הרוחליבם לב  הם , נרטיבים מתנגדיםמאוד הידע הנרטיבי חשוב –נרטיבים  •

נרטיבים מתנגשים של דמויות, כשלומדים היסטוריה יש פרשנות היסטורית על אפשרויות שונות 

את שמכיל עם עולם עשיר ומורכב קשר שמסבירות את האירוע. הנרטיבים מכילים את האפשרות לנהל 

 .נקודות המבט השונות שקיימות בתוכו

משמעויות סותרות.  נו חד משמעי אלא מכילאי היכולת לשים לב שהעולם החברתי –אמביוולנטיות  •

, החיים האלו מתקיימים רק אם הם אמביוולנטיים. משהשהציע לחזור לרעיון של חיים פנימיים אם 

 . מוחלטהמוסר הוא אמביוולנטי ולא בחברה דמוקרטית 

 לא שימושי לחברות הגדולות ולתעסוקה. חוסר התועלת –הידע במדעי הרוח כיום כמעט חסר תועלת  •

היכולת להקדיש את עצמך מבלי שזה יהיה רווחי. התנועה התועלתנית  – היא תכונה מוסרית הכרחית

 המפלט האחרון.  ומדעי הרוח הם חדרה לכל תחומי החיים

מעבר לשייכות הלאומית שלהם. אני יכולה מתקיימים בני האדם  –נקודת מבט אנושית לא לאומית  •

בובארי וזה יהיה רלוונטי לי, האישה שמתקופה ומתרבות אחרת יכולה מדאם להיות בהודו ולקרוא את 

הלימודים האלו לא לכן עדיין לדבר אליי. סוג של תודעה לא לאומית ואפילו לעתים אנטי לאומית. 

 מסתדרים טוב עם משטרים אוטוריטריים. 

 

 הערות ושאלות

המושגים האלו יכולים להתפרש  .ושייכות מדעי הרוח כתחום זהותמסכים עם ההתייחסות אל  ציין כי הוארון 

  הופכים את הנושא לרגיש וטעון.  כמשהו צר או רחב. הקודים החברתיים בישראל

ה אוניברסלית סבתפי יש להחזיקאמביוולנטי אבל אם רוצים לקדם רעיון הומניסטי לא סר הוא מּו העיר כישי 

איך מציעים לימודים הומניסטיים בתוך מערכת חינוך שרואה חשיבות  השאלה היאשל האדם באשר הוא אדם. 

יכול להבין  הוא, יותר כיוון אוניברסלי מזדהה עםכמי שהוא ציין ש .יתרה לפיתוח חשיבות פרטיקולרית

שמערכת חינוך לאומית רואה חשיבות בפיתוח שייכות. המוסר ההומניסטי הוא דווקא לא אמביוולנטי אבל הוא 

מי שעוסק במדעי הרוח פעמים רבות המערכת לא יוצרת ניכור. וודא צריך ל, ויסודות פרטיקולאריים מתנגש עם

הנקודה החשובה היא איך יוצרים ונדחה מהדיון הישראלי.  "איש הרע"ומציג את הרעיון האוניברסלי נתפס כ

 את האיזון הנכון בין האוניברסלי לפרטיקולרי. זהו חלק מסיפור השייכות. 



  למושג השייכות מתקשרים אלה יםפרטיקולרי, וכיצד נושאוההאוניברסלי בנושא  משותףדיון 

העיר כי ביאליק אשר נחשב למשורר הלאומי כתב שירים עם יסודות אוניברסליים. הלאומיות מתבטאת אריאל 

הגיב ואמר כי אוניברסליות מוסרית פירושה מחויבות לאנושיות, משה בכתיבתו באלמנטים לשוניים ורוחניים. 

לפליטים המגיעים לאירופה מתוך הבנה של לה מרקל 'של אנגנדיבות הוהיא נעשית בצורה פרטיקולרית, למשל 

לא כל שפה פרטיקולרית פירושה צמצום אופקים של מחויבויות מוסריות, אפילו  .20-ההיסטוריה במאה ה

סי עם יסודות קכמי שגדל בבית אורתודו אלי יש השחתה של השפה הפרטיקולארית.להפך. בשיח הישר

אמביוולנטיות עמוקה לעצם הצגת המתח במונחים האלו. צריך לשאול גם איך  , הוא חשים חזקיםיפרטיקולר

  המתח הזה נולד.

המוכר. אוניברסליזם יש דוגמאות רבות לכך שעולם מדעי הרוח לא מתיישב עם הפרטיקולרי  השיבה כי אווה

לא במקרה שבה יש פתיחות לאדם באשר הוא אדם.  הוא מושג טעון, אבל אפשר לדבר על תנועה אוניברסלית

הקבוצות הדתיות הקיצוניות יותר רוצות לכפות. יש פוטנציאל בקריאה של חומרים רחבים להפוך את האדם 

במפגש עם האחר אנחנו פוגשים שפה  וסיף כיהסכים עם דבריה והמשה לכזה שמזדהה עם צורות חיים אחרות. 

זה לא מפגש עם שמטלטלת ומעשירה אותנו וגורמת לנו לפרש דברים מחדש. פרטיקולריות אחרת אחרת, 

המאבק הקשה ורב ההשלכות שמתחולל  האוניברסלי. צריך לסדר את שפת המתח הזו מבחינת מדעי הרוח.

זם היהודי לראיה האוניברסלית אלא מאבק על פניה של בחברה הישראלית אינו רק המאבק בין הפרטיקולרי

הפרטיקולריות היהודית. ככלל, כאשר מדברים על לימודים הומניים, יש מחויבות מוסרית מאוד עמוקה למושג 

 הניסיון לייצר אמביוולנטיות כלפי ערכי יסוד שהם בטבורה. היאהאדם. אחת החולשות של ההומניסטיקה 

צורך להגיע לאוניברסלי דרך הפרטיקולרי: דרך המסורת הייחודית באשר למשה הסכים עם דבריו של  אבנר 

שלנו יהיה לנו יותר קל להתחבר למה שמעבר לנו. אבל לפעמים זה עלול למשוך אותנו למקומות לא רצויים. 

מה להביא מכך שגם לעמים אחרים היה , נתעלם החשש הוא שאם נישאר כל הזמן בתוך המעגל היהודי

בדור  הוסיף כי רוןלפירמידה של זכויות האדם. אנחנו צריכים לצאת מהחוויה הפרטיקולרית אל מה שמעבר לה. 

שמצד אחד משקפת עולם  ,מתח חזק בין האוניברסלי לפרטיקולרי על רקע הגלובליזציהעולה מחדש האחרון 

על  "מתלבש"ין שתי המגמות האלו מאבק ב ם.יאוניברסלי ומצד שני מעוררת גם את הכוחות הפרטיקולרי

  זו סוגיה מורכבת וכואבת שמפצלת את החברה.יכוח העמוק יותר בין הפרטיקולרי לאוניברסלי. והו

, ולא לדבר על "מערכת החינוך"בנושאים הענייניים כי חשוב לדעתה למקד את הדיון ציינה  טלהילה ד"ר 

הקונפליקט הוא באשר לתכנים, ; לימודי ההומניסטיקה אנשים. בעיניה, אין ויכוח על חשיבותם שלשמורכבת מ

 –בישראל ובעולם  –משרד החינוך קשוב לאקדמיה כי ציינה  עוד היא אופני הלמידה והמיומנויות הנלמדות.

 ,הערכה שונותבמשרד עדיין דנים באפשרויות  אשר קוראת לביטול המבחנים החיצוניים דוגמת מבחן הבגרות.

צוות המומחים הנוכחי. בסופו של דבר יגבש המשרד מבנה אשר  בעזרת קים בתחום וגםבעזרת חוקרים שעוסגם 

 יענה על הצורך בתהליך הערכה מהימן. 

לא יכול לעסוק  התיקוןשדרוש תיקון שיטתי ונרחב, ברמה מערכתית.  אריאלבתגובה לדבריה של הילה, הוסיף 

בלשון ובידיעת הלשון. גם מעמד המורה  – רק בתוכנית לימודים, אלא גם במתודה, פדגוגיה ובראש בראשונה

 רוןצריך להיכלל בדיון הזה. מורים לא צריכים להיות אנשי אקדמיה, אבל חשוב שתהיה להם הכשרה מקיפה. 

אלא תוצר של תהליכי עומק חברתיים  שמצוקת מקצועות ההומניסטיקה אינה ייחודית לישראל, הדגיש



ותרבותיים, כלל עולמיים. מטרת הצוות היא לבחון שאלות יסוד ולפרסם בתוך חצי שנה מסמך עם המלצות 

  יוכל לשמש את משרד החינוך. אשר מעשיות 

 

 

 


