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מאות אלפי תלמידים ומורים בבתי ספר בארצות הברית ,אוסטרליה ,ניו זילנד וכמה
ממדינות אירופה מתרגלים בשנים האחרונות מודעות קשובה — מיינדפולנס — מדיטציה
שמאמנת את התודעה להתמקד ולנכוח בהווה ,בכאן ובעכשיו .גם מערכת החינוך הישראלית
מצטרפת למגמה העולמית ,ויותר ויותר בתי ספר מאמצים את השיטה.
היתרונות הטמונים בפיתוח מודעות קשובה נידונים באלפי מחקרים עכשוויים בתחומי
המוח ,הפסיכולוגיה והחינוך .תרגול של מיינדפולנס נקשר ,בין השאר ,להפגת מתחים,
להפחתה של חרדה וכאב ,לוויסות רגשי ,לשיפור הקשב ויכולת הריכוז ומכאן גם לסיוע
לקשיי למידה שונים.
מעבר ליתרונות התועלתניים ,במישור ערכי רחב יותר ,תשומת הלב המלאה שניתנת
לרגע ,להווה המידי ,בתרגול מודעות קשובה מובילה ,לטענת העוסקים בכך ,גם לפיתוח
של קשב לאחרים ,לחמלה ואמפתיה ,קרי לחיים מוסריים יותר.
אך מיינדפולנס הוא רק אחד מתוך קשת רחבה יותר של פרקטיקות ששמות דגש על רוח
האדם בחינוך ועל הרחבתה .תלמידים רבים בארץ כבר התנסו באיזושהי תכנית לימודים
שנוגעת בממדים שונים של רוחניות ,על הגדרותיה האפשריות והמגוונות.
רוחניות היא אמנם מושג רחב ידיים ורב הגדרות ,אך חוקרים מסכימים שרוחניות היא
חלק מההוויה האנושית וקיימת באופן פוטנציאלי בכל בני האדם .עם זאת כדי להוציאה
מהכוח אל הפועל וכדי להפיק ממנה שינויים משמעותיים בחייהם של בני אדם ,נדרשים
עבודה ,תרגול ומאמץ.
יש הרואים בכך את ייעודו העליון של המעשה החינוכי :לאפשר לילדים מרחב
להתפתחות רוחנית כדי שיוכלו לממש את מלוא הפוטנציאל האנושי שלהם.
גיליון זה של הד החינוך עוסק ברוחניות בחינוך ,בניסיון לרדת לעומקו של המושג
חינוך רוחני ובמימושו הקונקרטי בבתי ספר ,בעבודתם של מורות ומורים ובהכשרותיהם.
הכנסת הממד הרוחני לחינוך ,מקווים העוסקים בכך ,עשויה לא רק להרחיב את הרווחה
החברתית והנפשית של ילדים ,אלא אף לאפשר להם לחוות את עצמם ואת חייהם במלואם.

טלי גולדשמיד
taligoldshmid@gmail.com

ברחוב

כתובת קיר .רחוב מסילת וולפסון תל אביב־יפו 17 ,בפברואר 2016
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הד מקומי

איילת פישביין

יעל יוסיפוב עם כלבת
הנחייה שלה ,יוני
צילום :דן חיימוביץ'

יום חמישי ,ל"ג בעומר ,י"ח באייר תשע"ו,
 26במאי 2016
אלפי עמיתים ייצאו מנקודות מרכזיות בארץ ,לתור את הארץ בסיורים
מגוונים ומובחרים ,הסיורים יעברו במסלולים של נוף ,טבע ,מורשת ותרבות.
בסיום הסיורים נתכנס כולנו לאירוע מרכזי

בפארק אריאל שרון

באירוע המרכזי קבלת פנים ומופע

שירי מימון ושמעון בוסיקלה

במופע המשותף

עלות
לעמית/ה
₪ 70
מספר הסיורים
המקומות מוגבלים
כל הקודם זוכה

חברת פארק אריאל שרון

מידע ,ומסלולי הסיורים יופיעו באתר האינטרנט www.itu.org.il
ההרשמה באמצעות האתר בלבד

מסיבות ואילוצים שאינם תלויים בעמותת המורים ,עשויים לחול שינויים בסיורים ,במופע ובאירוע בכלל

"לפני שאני המורה העיוורת ,אני המורה שאכפת לה"
Ĵבית הספר "אלחריזי"
תל אביב
פעמיים בשבוע מגיעה יעל יוסיפוב,26 ,
עם יוני ,כלבת הנחייה שלה ,לבית הספר
"אלחריזי" בתל אביב ,שבו היא מלמדת
הוראה מתקנת בחשבון ובשפה לכ־15

תלמידי חינוך מיוחד הזקוקים לתגבור.
יוסיפוב היא מורה עיוורת" .אבל היא
רואה מהלב ומחושים אחרים שמאוד
מפותחים אצלה" ,אומרת מנהלת בית הספר
קרינה ריבלין" ,עד כדי כך שאנחנו לפעמים
שוכחים שהיא לא רואה".
יוסיפוב נולדה בבאקו שבאזרבייג'ן ללא
אישון בעין שמאל .כשהייתה בת שנה וחצי

יש לכם במה להתגאות? שתפו אותנו .כתבו לאיילת פישביין yaeaye@zahav.net.il

עלתה משפחתה לארץ .תחילה התגוררו
בחיפה ואחר כך עברו לאור עקיבא" .עד גיל
 ,"12היא מספרת" ,ראיתי בעין ימין .בגיל
 12קרתה לי תאונה .אחד החברים הכניס לי,
בטעות ,מקל לעין ימין ומאז אני לא רואה".
העיוורון נחת עליה באופן פתאומי ,ללא
הכנה מוקדמת ,לדבריה" ,אבל הייתה לי
סביבה מאוד תומכת שעזרה לי לעבור את
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הד מ קומי

תהליך ההסתגלות מאדם רואה לאדם לא
רואה .נשארתי במערכת החינוך הרגילה.
למדתי כתב ברייל ,והייתה לי מורה מלווה
מקסימה ,מרים .היה לה אכפת ממני והיא
הייתה לי הרבה יותר ממורה ,היא נתנה
לי את עצמה .אני זוכרת את עצמי כילדה
אומרת שכשאגדל אני רוצה להיות כמו
מרים .בזכותה ,אני מרגישה ,נהפכתי למורה
בעצמי".
יוסיפוב סיימה תיכון באור עקיבא
ועשתה שירות לאומי בעמותת אי"ל לחולי
אפילפסיה" .עבדתי שם עם ילדים מכל
גווני הקשת ,ובעיקר עם ילדים מרקע
חברתי חלש" .בעקבות השירות הלאומי
והעבודה עם הילדים החליטה ללמוד הוראה
בסמינר הקיבוצים ולהתמחות בחינוך
מיוחד ובספרות" .כשעבדתי עם הילדים לא
הרגשתי שום קושי .הם תמיד קיבלו אותי
בחביבות ,עם חיוך .מה שחששתי ממנו היה
שנת הסטאז' .חברים אמרו לי שזה מסובך
בשביל אדם כמוני למצוא עבודה".
אבל הם לא לגמרי צדקו .בתום הלימודים
היא שלחה קורות חיים לשני בתי ספר ללקויי
למידה באור עקיבא" ,ולמזלי" ,היא אומרת,
"לאחר הריאיון התקבלתי .אחרי שנה באור
עקיבא רציתי לעבור לתל אביב וככה הגעתי
לפני שנתיים ל'אלחריזי'".
• • •
תלמידים ב"אלחריזי" הזקוקים לתגבור
מופנים אל יוסיפוב לטיפול פרטני" .אני
עושה עם הילדים היכרות מוקדמת כמו כל
מורה חדשה רגילה" ,היא מספרת" ,אלא
שאצלי ההיכרות כוללת דברים נוספים".
כמו מה?
"כמו ההסבר למה אני באה עם יוני ,שהיא
כלבת לברדור גזעית גדולה ,שכמובן עברה
אילוף .רוב הילדים שואלים את השאלה
הזאת .הסברנו מדוע אני באה עם כלבה
לשיעורים ,עשינו היכרות בין יוני לבין
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מועדון הגרפיטי
Ĵבתי ספר שונים
עפולה

יעל יוסיפוב" .אני לא צריכה לדעת איך התלמידים שלי נראים ,חשוב לי לדעת מה אופיים ,מה יש
בפנימיות שלהם" צילום :דן חיימוביץ'

הילדים הקטנים ,שבכל זאת חששו מכלב
די גדול .יחד עם המנהלת והמורות זה כבר
מאחורינו".
איך את מעבירה את השיעורים?
"לפני שילד נכנס אליי ,אני מכינה
לעצמי את כל החומר שהוא זקוק לו בכתב
ברייל ואז אנחנו עוברים יחד על החומר .אני
עובדת הרבה על מיומנויות קריאה .הילדים
מקריאים את החומר ואני בודקת אם קראו
היטב .כשהילד כותב במחברת ,אני אומרת
לו 'תקריא לי מה כתבת' ,וכך אני בודקת אם
הפנים את המשימה".
לא קשה להכיר ילד בלי לראות אותו?
"אני לא צריכה לדעת איך התלמידים
שלי נראים ,חשוב לי לדעת מה אופיים,
מה יש בפנימיות שלהם .אני מתעניינת
בתלמיד עצמו .מעניין אותי לדעת מיהו
האדם שמולי .אני אוהבת את הילדים ואת
בית הספר ,וזה נותן לי תחושת סיפוק אדירה
כשהם מתקדמים .באתי למקצוע הזה מתוך
שליחות .לפני שאני יעל המורה העיוורת,
אני הרבה דברים אחרים .אני יעל המורה
שאכפת לה ,המורה שכיף לבוא אליה ולרצות

מורים ללא גבולות
מערכת החינוך מפעילה בתמיכת הביטוח הלאומי את התכנית "מורים ללא
גבולות" ,המוקדשת לשילובם של מורים עם מוגבלויות .כיום משולבים במערכת
כ־ 35מורים כאלה" .חלק מהמנהלים מבינים את המשמעות הערכית של קליטת
מורה עם מוגבלות" ,נמסר ממשרד החינוך" .התלמידים בבית הספר נחשפים,
מתוך דוגמה אישית ,ליחס הראוי לאנשים עם מוגבלות .מנהלים אלה מוכיחים
כי הסיסמה 'האחר הוא אני' לא נשארת בגדר סיסמה ותכנית לימודים ,אלא
מתגשמת".

להצליח ,שמדי יום מתעניינת ועוזרת".
איך הצוות מתייחס אלייך?
"המורות בבית הספר מאוד רגישות
ועוזרות .במזכירות עוזרים לי עם כל מה
שאני מבקשת .אני אוהבת לשבת בחצר
בית הספר ,בשמש ,עם יוני .ילדים ניגשים,
מלטפים ,שואלים שאלות סקרניות ומציעים
עזרה .גם ההורים קיבלו אותי מאוד יפה.
הרבה פעמים אני אומרת לעצמי שזכיתי
לזה הודות למנהלת קרינה .בזכותה אני
מרגישה כמו כל המורים האחרים ומקבלת
את כל ההזדמנות לממש את עצמי .לצערי
אין הרבה כמוה".
איפה הבעיה?
"למנהלים יש רתיעה מהעסקת מורים עם
מוגבלויות .נורא קשה למורים עם מוגבלות
למצוא עבודה .אני מקווה שיחול שינוי
ושמנהלים יקבלו יותר בקלות מורה שהוא
קצת שונה פיזית .יש לי חברים שאוהבים
את המקצוע ,אבל עדיין לא מצאו עבודה ,כי
אין הרבה מנהלים כמו קרינה שייתנו להם
צ'אנס".
ריבלין'" :אלחריזי' הוא בית ספר שמאמין
בשילוב של בני אדם עם קשיים ומוגבלויות,
וזה אומר לא רק בשילוב של תלמידים עם
קשיים ,אלא גם בשילוב מורים עם קשיים.
זה הדבר הנכון בשבילנו .הסכמנו שמבחינת
הילדים חשוב שיחוו מורה קצת אחרת
ושילמדו שלבני אדם עם מוגבלויות יש
קושי ,אבל יש גם יתרונות .התכוננו לקראת
בואה של יעל .חשבנו כיצד לאפשר לזה
לפעול באופן מיטבי .הילדים באים לחדר
שלה ,שמלכתחילה הוגדר והותאם בשבילה.
היום יעל וגם יוני הם חלק מאתנו ,ואני
מרגישה שזו זכות גדולה להעסיק מורה כמו

יעל".

במקלט שהקצתה העירייה באחד מבתי
הספר בעיר פועל סטודיו לאמנות רחוב,
הפתוח לכל בני הנוער בעיר" .הרעיון",
אומר יוסי פחימה ,מדריך מטעם האגודה
למלחמה בסמים ויוזם הפרויקט" ,היה
ליצור מקום בטוח עבור נערים ,שבמקום
שיקשקשו גרפיטי ברחובות יקשקשו שם
את מה שהם רוצים .הצעתי לסיון ג'ינו,
אמנית רחוב מוכרת ,לבוא ללמד אצלנו,
והיום אנחנו המקום היחידי שמלמד גרפיטי
ברצינות".
הנערים ,בני  12עד  ,18נפגשים בסטודיו
שלוש פעמים בשבוע .סיון ג'ינו" :גם אני,
כמו הנערים שאני מלמדת ,הייתי נושרת.
סיימתי  12שנות לימוד ,אבל הרגשתי
לא שייכת ,שהמערכת ויתרה עליי .כל
מה שהייתי טובה בו היה שולי מבחינת
המערכת ,לא חשוב .בסופו של דבר מצאתי
את עצמי עוסקת באמנות רחוב .כשראיתי
נערים מקשקשים גרפיטי על קירות ,הייתי
אומרת להם 'בואו נעשה יחד' ,ואז פגשתי
את יוסי פחימה .הוא הציע לי 'קחי את
המועדון ,תני לנערים האלו יד ואנחנו נעזור
במימון' .וכך היה".

תלמידים עושים עסק
Ĵבית הספר "מפתן פסגות"
מגדל העמק
תלמידי מגמת קונדיטאות בבית הספר פתחו עסק
לממכר מאפים מעשה ידיהם במתחם השוק העירוני.
העירייה ,השותפה לפרויקט ,הקצתה את המקום ללא
דמי שכירות ,וכל רווחיו העתידיים של העסק יוקדשו
לקידום ולשדרוג הקונדיטוריה.
"המיזם יקנה לתלמידי המגמה אופק תעסוקתי",
אומרת רבקה אלימלך ,מנהלת בית הספר" ,ובעיקר
כלים ותכנים בנושא יזמות עסקית .אנחנו יוצרים
עבורם מסגרת חברתית־תעסוקתית שתאפשר להם
מפגש מאורגן ומסודר עם עולם העבודה״.
את התכנית ,ששותפים לה גם האגף לשירותים
חברתיים ,המתנ"ס העירוני ,החברה הכלכלית וראשי
תכנית "עשינו עסק" של ציונות  ,2000מנהל אפי
טולדנו והרכזת היא אלווה הראל .לדבריהם ,המיזם
נועד לקדם בקרב התלמידים יזמות אישית ,התנהלות
כלכלית נכונה ,שיווק ומשא ומתן עסקי.
במסגרת התכנית עוברים התלמידים קורס במכירות והם מלווים במדריך
תעסוקה מקצועי .בשלב הבא יורחב הפרויקט גם למגמת דפוס דיגיטלי
בבית הספר.
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הד מ קומי

ערבים ויהודים
לומדים יחד
Ĵבתי ספר שונים
לוד

תורג'מן בקבלת פרס החינוך הגופני

גמילה מקללה
Ĵבית הספר "מקיף ט'"
אשדוד
אייל תורג'מן ,מורה לחינוך גופני,
מפעיל זו השנה השלישית את "נצור
לשונך" ,פרויקט ייחודי לטיפוח
תרבות דיבור בקרב תלמידים.
תורג'מן" :זה התחיל בקבוצת הקטרגל.
בזמן האימון אסרתי על הילדים לקלל.
הסברנו להם שכאשר מקללים בספורט
זה משליך הלאה למעגלי חיים אחרים,
וכשמישהו מקלל זה מדביק את כל
האחרים בסביבתו .בהתחלה היו
תלמידים שזה היה להם ממש קשה.
הם ממש התחננו' :המאמן תן לנו
רשות לקלל שתיים־שלוש קללות
לאימון' .אבל הייתי קשוח אתם .כל
קללה גרמה לסילוק מהאימון .לקלל
זה הרגל וגם לא לקלל זה הרגל ,ובסוף
זה נדבק בהם .הם למדו להתגבר על
עצמם .כמה שלא תעצבן אותם ,הם לא
יקללו .והיום זה כבר קל להם .הם גם
נתנו דוגמה אישית לאחרים .הרעיון
הזה של 'נצור לשונך' התפשט מכיתה
לכיתה ,כולל בין המורים .כולם
מפרגנים על השיפור".
בשנת תשע"ה זכה תורג'מן ,מורה כבר
 12שנה ,בפרס החינוך הגופני של
מחוז הדרום.

עשרה בתי ספר בלוד ,חמישה יהודיים
וחמישה ערביים ,מקיימים למידה משותפת
באחד מתחומי הדעת ,לפי בחירת המנהלים
בכל צמד בתי ספר .לאורך שנת הלימודים
נפגשים התלמידים לפעילויות משותפות
המוקדשות גם להכרת התרבות האחרת.
בסוף השנה מתוכננת עבורם חפירה
ארכיאולוגית משותפת בחאן אל חילו.
"המפגשים בין התלמידים ,בין צוותי
המורים ובעיקר בין ההורים ,נותנים לנו
הרבה כוח להמשיך ולהגדיל את הפרויקט
לעוד בתי ספר בלוד" ,אומרת ד"ר תקוה
ברכה ,מנכ"ל עמותת "אפשר אחרת",
במפגש מנהלי בתי הספר השותפים
בתכנית" .הקהל חם ,לבבי ומחבק ,סקרן
ורוצה ללמוד יותר ויותר".
עמותת אפשר אחרת מנסה ,כפי שנכתב
בדף הפייסבוק שלה" ,לפרוץ את מעגל
הניכור והאיבה באמצעות מפגשים בין
בתי ספר יהודיים לבתי ספר ערביים,
ומשתתפים בהם תלמידים ,הורים ,מורים
ומתנדבים" .הפרויקט בלוד מתקיים זו
השנה השלישית בתמיכת העירייה ,קרן
מורנינגסטר ובשיתוף המכון הישראלי
לארכיאולוגיה.
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ספר חדש
לקירוב לבבות

ערבים ויהודים
מצלמים יחד
Ĵבתי ספר שונים
לוד
"קשר עין אל הנוער" ,פרויקט ביוזמת מרכז
פרס לשלום ,מחבר בין בני נוער יהודים
לבני נוער ערבים בני  16–15דרך צילום.
הפרויקט פועל בתל אביב ,ירושלים
ולוד ,שם התקיימה לאחרונה במרכז
היהודי־ערבי פגישת צילום ראשונה בין
בני נוער — עשרה ערבים ועשרה יהודים.
הקבוצה נפגשת לסדנאות היכרות ולימודי
צילום ,ובסוף השנה תתקיים תערוכה שבה
יוצגו הפרויקטים האישיים של המשתתפים.
את הקבוצה מדריכים סוהיר מונייר ,מנחה
לדינמיקה קבוצתית ולחינוך לשלום ,ויובל
טבול ,מרצה וצלם עיתונות.

"נפש חיה" ,עבודה של נעה מעוז

מאמינים באמנות
Ĵבתי ספר שונים
ירושלים
בתערוכה השנתית ה־ 12של בוגרי מגמות
האמנות בחינוך הממלכתי דתי ,שנפתחה
בירושלים בינואר השנה ,מוצגות שבעים
עבודות ,שרבות מהן משקפות את ההתמודדות
האישית של בני הנוער הדתיים עם נושאים
"אל תוך הבטונדה" ,עבודה של יעל רודל
העומדים בראש סדר היום הביטחוני והחברתי.
כך למשל ,עבודתה של יעל רודל מאולפנת אוריה בגוש עציון" ,שנים כולם בורחים",
מציגה את התמודדותם של בני נוער עם תחושת הסכנה בדרכים ובטרמפיאדות ואת הבריחה
"אל תוך הבטונדה" .נעה מעוז ,שנפגעה בתקיפת מחבלים ,נותנת בעבודתה "נפש חיה"
ביטוי ליצירה ככלי להתמודדות מתמשכת עם פחד וכאב.
"התערוכה" ,אומרת רויטל שטרן־זיוון ,המפקחת על מגמות התקשורת והאמנויות בחינוך
הממלכתי דתי" ,מאפשרת לצופים הצצה אל עולמם של בני הנוער הדתיים" .בתערוכה
מוצגות גם עבודות של הדר גולדין ז"ל ,שנחטף ונהרג במבצע צוק איתן.
יוצרים מצטיינים מבין המשתתפים זכו במלגות מטעם מכללת אמונה בירושלים ,מכללת
תלפיות HIT ,בחולון ואוניברסיטת בר־אילן.

האסופה החדשה "תה מתוק עם נענע
ועוד סיפורים" מציגה דרך סיפורי
החגים של שלוש הדתות (הרמדאן,
יום הכיפורים ,חג הקורבן ,חג המולד,
פסח ,המימונה ושבועות) את הערכים
המשותפים להן ואת ההיסטוריה של
החיים המשותפים בין יהודים לערבים.
הסיפורים כתובים בעברית ובערבית
ומהווים חלק מתכנית לימודים
שפיתחה עמותת הגר לחינוך יהודי־
ערבי לשוויון" .הספר הזה ותכנית
הלימודים שפיתחנו" ,אומרת אפנאן
אבו־טהה ,מנכ"לית העמותה,
"מבקשים להנכיח את העובדה שלכל
הדתות יש ערכים אוניברסליים
ולהדגיש את המשותף בין יהודים
לערבים".
האסופה מתמקדת בסיפוריהן של
קבוצות שוליים בשתי החברות ומעלה
גם שאלות מגדריות .כך למשל,
סיפורה של האדיל נאשף מציג את
מנהגי צום הרמדאן מנקודת מבטה
של נערה שלא מקבלת את התכתיבים
של החברה הגברית .מעשי חסד
ועזרה לחלשים ,נושא שחוזר ברבים
מהסיפורים ,מדגישים את הערכים
המשותפים לשתי החברות" .השאיפה
שלנו" ,מוסיפה אבו־טהה" ,היא לחבר
בין הקבוצות ,לחנך לחיים משותפים
ולאחווה ,כדי שהילדים יהיו בוגרים
עם לב פתוח ,יסתכלו על השונה בלי
אנטגוניזם ויבינו שהדת והתרבות
מיועדות להעשיר אותנו ולא להפריד
בינינו".

נאוה דקל

12

הדהחינוך
פברואר 2016

ש עות פרטניות

איילת פישביין

צילום :רפי קוץ

ינברג ,מורה
צביה גר ת הספר היסודי
ם בבי
למדעי אמנויות" ברמלה
"בן צבי ל

בבית הספר 364 :תלמידים,
המתאפיינים בהטרוגניות
גדולה מאוד שהובילה את
ההנהלה והצוות החינוכי לחפש
מענה פרטני לכל תלמיד
באמצעות פיתוח מגוון גדול
של תכניות העשרה .הטמעת
השעות הפרטניות נעשתה,
לדברי מנהלת בית הספר
מרים פרידמן ,בדרך של ניסוי
וטעייה ,עד שנתקבלה החלטה
שכל מורה תיזום בתחום
התמחותה מסגרת למידה שונה
ממסגרת השיעורים הרגילים
עבור תלמידים הזקוקים
לתגבור או כהעשרה למצוינים.
בית הספר זכה בעבר בפרס
ארצי של המזכירות הפדגוגית
על "הטמעת השעות הפרטניות
וניצולן באופן מיטבי".
ניסיון" :לפני עשור התחלתי
לעבוד בהוראה .בהכשרתי
אני מורה למדעים ולעברית.
בעיניי ,השילוב בין מדע
ללשון הוא שילוב מנצח .רוב
המשימות במדעים מצריכות
שליטה בלשון .קריאה והבנה
של השאלות ,ההוראות,
המאמרים וההסברים הן
משימות אורייניות ,שבכולן
יש צורך להפיק משמעות
מטקסטים".
השעות הפרטניות:
"פעילויות ההעשרה בתכנית
'פרחי מדע' ,שפותחה עם
רכזת מדעים בבית הספר,
זהבית אסבן ,מתבצעות בארבע
קבוצות רב־גיליות (תלמידי
ג'־ד') בנות שבעה תלמידים כל
אחת .התכנית נושקת לתכנית
הלימודים במדעים הנלמדת
לאורך השנה ,ובמסגרתה

חדש בהוצאת הספרים של מכון מופ"ת:

הישגי השעות הפרטניות:
"הביטחון העצמי עולה
כשרואים שיפור בהישגים"
יוצאים תלמידי כל הקבוצות
ל־ 12–10סיורים משותפים
מחוץ לבית הספר".
למה דווקא סיורים:
"הרעיון עלה לאחר שנוכחנו
שלתלמידים מתקשים יש קושי
במיוחד בלימוד מדעים .קשה
להם לשבת ליד שולחן ולעבוד
על משימות לימודיות ,ולא
תמיד הם שולטים במיומנויות
מחשב .חשבנו שבתכנית
העשרה כזו נצליח ליצור
למידה מסוג אחר ,משמעותית
יותר ,שתעניין אותם ותמחיש
להם את נושאי הלימוד".
איתור התלמידים להוראה
פרטנית" :המשתתפים
בתכנית ,תלמידים הזקוקים
לתגבור ותלמידים מצוינים,
נבחרים על ידי המורים
באמצעות מיפוי שנעשה בבית
הספר".
אמצעים ושיטות" :במסגרת
התכנית אנחנו יוצאים עם
התלמידים לסיורים מודרכים
ומבקרים באתרים הקשורים

לתכנית הלימודים .כשהתכנית
עסקה בנושא המים ,למשל,
ביקרנו בשפד"ן (המכון לטיהור
שפכי גוש דן) .לפני כל סיור
יש פעולות הכנה .בסיור עצמו
התלמידים מכוונים לגעת,
להתרשם ולשאול איך ליישם
את מה שהם למדו .אלה
לימודים חווייתיים .התלמידים
מנהלים יומן מסע בשבילי
המדע ,שבו הם מתעדים
היכן נמצא יעד הסיור ,מה
הרשים אותם בסיור ועוד .כך
אנו מעצימים אצלם גם את
יכולות הכתיבה וההתמצאות
הגאוגרפית .כשלא יוצאים
לסיור התלמידים מקבלים
משימות העשרה הקשורות
לנושאי הלימוד ,למשל פתרון
שאלות ממבחני מיצ"ב ושאלות
חקר ,ניסויים ותצפיות,
שמטרתם לפתח חשיבה ולתת
מענה לצרכים של התלמידים
המצוינים".
השפעת השעות
הפרטניות" :חיובית מאוד.

נוצר קשר אישי וחזק בין המורה
לתלמידים ובין חברי הקבוצה,
שעוברים תהליך של גיבוש.
יחסי הגומלין הללו מפתחים
אצל התלמידים תחושת
ביטחון ,והביטחון העצמי עולה
עוד יותר כשהם רואים שיפור
בהישגים .יש לכך השפעה
על כל התחומים .זה מגביר
אצלם את תחושת השייכות
לבית הספר ,והשייכות מגבירה
את המוטיבציה ללמידה.
התלמידים ממליצים על
התכנית לחבריהם ,ורבים
מצפים להשתתף בה .ההורים
המלווים בסיורים מספרים
שגם הם נתרמים מהם ויוצרים
קשר הדוק יותר עם ילדם ועם
הילדים האחרים".
בחינת הישגי השעות
הפרטניות :מורות בית הספר
מנהלות יומן פרטני ,הכולל בין
השאר תכנית עבודה מפורטת
המותאמת לצורכי התלמידים
בקבוצה .בתום כל שיעור הן
כותבות דיווח על תפקודו
של כל תלמיד .פרידמן" :מדי
שלושה חודשים אנחנו בוחנים
אם התלמיד שיפר את הישגיו".
הדיון נעשה בצוות מצומצם
של המנהלת וסגניתה ,רכזת
תחום הדעת ויועצת בית הספר.
"אם אין התקדמות ,אנחנו
חושבים מה לעשות ונכנסים
לעומק :אולי דרך ההוראה לא
נכונה ,אולי צריך להעביר אותו
קבוצה ,להוסיף לו שעות ועוד.
בד בבד עם המעקב הלימודי",
היא מוסיפה" ,נערך אחרי כל
תלמיד המשתתף בשיעורים
הפרטניים מעקב רגשי ,החשוב
לא פחות".

חינוך  -שאלות האדם
א  -בהגות |ב  -בהוויה |
עורכים :ישעיהו תדמור ,עמיר פריימן

שובל ילדות שקוף
על זיכרונות ילדות בגישה אדלריאנית|
גיסי שריג

״ אני שותף!״
חינוך הומניסטי לנחישות
עצמית ולסנגור עצמי|
פנינה שביט ,שונית רייטר

מדברים אקטואליה:
אוריינות תקשורת|
מירה פוירשטיין

מכון

מופ"ת

בית ספר למחקר ולפיתוח תכניות
בהכשרת עובדי חינוך והוראה במכללות

מסורות וזרמים
במחקר האיכותני
תפיסות ,אסטרטגיות וכלים
מתקדמים|
עורכת :נעמה צבר-בן יהושע

פרשת הקישון צלול ועכור|
סמדר בן אשר
ניתן לרכישה בהוצאת הקיבוץ המאוחד

את הספרים ניתן לרכוש בטלפון03-6901428 :
או בכתובת האתר:

www.mofet.macam.ac.il/catalog
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אדריכל מיכאל יעקובסון

צילומים :עמרי טלמור

השכונה הירוקה ,שבית הספר ממוקם בה ,היא ככל הנראה השכונה הראשונה
בישראל שבתי המגורים שלה תוכננו עם תו תקן ירוק של מכון התקנים הישראלי.
יש בשכונה מערכת פינוי אשפה פנאומטית (צנרת תת־קרקעית שמחברת את
הבניינים למתקן אשפה מרכזי) ,וגם בית הספר מחובר אליה .נחל שורק חוצה את
השכונה ומשתלב בסביבה של טבע עירוני ופארקים ציבוריים ,שהקמתם הושלמה
לאחרונה .האדריכל משה רז תכנן גם את תכנית המתאר לשכונה.

"הרעיון המרכזי שלנו" ,אומרת שוש גופשטיין,
מנהלת בית הספר" ,הוא לפתח בתלמיד גישה חיובית
כלפי הסביבה ,יחד עם העשרה בידע ,בשפה ובמיומנויות
חברתיות הרואות בתלמידים את מנהיגי העתיד".
לדבריה ,בית הספר אמנם פועל חצי שנה בלבד ,אך צוות
ההוראה כבר הצליח להטמיע
רעיונות אקולוגיים בכל מקצועות
הלימוד ,הודות לשיתוף פעולה
פורה עם "הרשת הירוקה" (ארגון
סביבתי חינוכי)" .בגאומטריה
למשל" ,אומרת גופשטיין" ,אנחנו
שולחים את התלמידים לצלם
את השכונה ,אחר כך מנתחים את
שוש גופשטיין
התמונות ולומדים מאילו גופים
בנויה הסביבה — תיבה ,חרוט וכו'" .אנגלית לומדים
בבית הספר כבר מכיתה א' ,והדגש הוא על לימוד מילים
בסיסיות הקשורות לסביבה ,למשל שמש ,פרחים ,מזג
אוויר .ויש כמובן גם שיעורי אקולוגיה.

הפתעה ביבנה הירוקה

כיתות הלימוד אמנם
סטנדרטיות ,אך אלה
שפונות לדרום משקיפות
אל השדות החקלאיים של
מושב בן זכאי והפונות
לצפון צופות על הנחל,
הפארק ובתי השכונה.
את הריהוט בחרה מנהלת
בית הספר בצבעי
ירוק ,כחול וחום ,ברוח
צבעי הצמחייה ,השמים
והאדמה.

Ĵבית הספר האקולוגי ע"ש יצחק שמיר
תכנון :אדריכל משה רז .אדריכל עמית :אליאב זכרוביץ'
ביצוע2015 :

"

בתי הספר נראים לרוב אותו דבר ,ורציתי לצאת מהקופסה" ,מסביר
האדריכל משה רז את צורתו הייחודית והבולטת של בית הספר היסודי
החדש שתכנן בשכונה הירוקה ביבנה" .רציתי לעשות משהו חריג ,כך שילד
שמסתובב בשכונה בין כל הבניינים ,שגם הם זהים ,ייכנס פתאום לבניין אחר,
בצורה וגם בחומר .לדעתי זה פותח את הראש".
וזה לא הנימוק היחיד של רז לצורתו המיוחדת של בית הספר ,המורכב
משתי מנסרות משולשות הניצבות במאונך זו לזו" .ברוב המקרים" ,הוא אומר,
"גג בית הספר הוא שטח ריק שהמתכננים לא מתייחסים אליו .אבל בסביבה
ישנם מגדלי מגורים שמשקיפים על גג בית הספר .הבניין המדורג יוצר מצב
שכל גג של קומה נמוכה יותר הופך למרפסת מטופחת ופעילה ,שאפשר לשחק
או ללמוד בה".
לצורה הייחודית יש מחיר .הקמת בית הספר הגיעה לעלות של  17מיליון
ש"ח ,מתוכם העירייה השקיעה  3.5מיליון" .בתי ספר הם נושא כואב" ,אומר
מנכ"ל עיריית יבנה ,דוד שטרית" ,המימון שלהם אף פעם לא מכסה את
הקמתם ,כי הם מתבססים על מפתחות שקבע משרד החינוך לפני הרבה מאוד
שנים" .אבל כאשר רוצים למשוך אוכלוסייה חזקה לשכונה חדשה ,מתברר
שכדאי להשקיע לא רק בגינות ציבוריות ,אלא גם במבני ציבור הלוכדים
את תשומת הלב .מביקור בשכונה ובבית הספר מתברר שלא רק הקנקן נאה,
אלא גם תוכנו.

במסדרון בית הספר
מוצגות עבודות תלמידים
שהוכנו בשיעור אמנות.
לדוגמה ,תלמידה מכיתה
ד' יצרה מקופסאות אריזה
ומקפסולות קפה דגם של
השכונה עם הנחל ,המרכז
המסחרי ובית הספר.

חומרי החיפוי של בית הספר ייחודיים.
"לעומת השכונה ,שבה כל הבתים מטויחים או
מחופים באבן" ,אומר רז" ,רציתי ליצור משהו
שנראה כמו מין חלום .בחרתי בקלינקר (חומר
חרס טבעי) בגוון טרה קוטה ,שהובא מפורטוגל.
שמתי לב שהרבה בתי ספר בעולם בנויים
מהחומר הזה".

מטעמי חיסכון רוצפו המרפסות הרחבות ולא
הפכו לגינות כפי שתוכנן במקור .אך בכוונת
מנהלת בית הספר והאדריכל לשלב בהמשך
צמחייה באדניות ולשפר את חוויית הלימוד
והמשחק בכל אחת מחמש המרפסות .בינתיים
רק אחת המרפסות ,זו שבקומת הקרקע ,הפכה
לגינת תבלינים ,וכל תלמיד שתל בה צמח אחד.
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הסערה סביב לימודי האזרחות נמשכת

אד ר כה ן

תנו למורים לנצח

הסכנה לדה־לגיטימציה של תכנית הלימודים באזרחות בעיני
"עצם קיום המחוון מרדד את הוראת המקצוע .העמדה של
מחוון המושגים במרכז יוצרת שיח טכני סביב ההגדרות
וממעיטה מאוד את העיסוק במורכבות הנושאים הנלמדים,
בתכנים עצמם .ספרי הלימוד המאושרים צריכים להיות
הבסיס עליהם מבוססת הלמידה וההוראה בכיתות [.]...
בנוסף קשה מאוד להתעלם מההיעלמות של הדמוקרטיה
המהותית מהמחוון .צמצום התפיסה של הדמוקרטיה והדגשת
המאפיינים הפורמליים שלה על חשבון המהותיים צריכה
להדאיג אותנו מורי האזרחות הרואים בחינוך לאזרחות את
הכלי המרכזי לחינוך לדמוקרטיה".
(מורה לאזרחות מאזור ירושלים ,פורסם ברשת ,ינואר )2016

מ

קצוע האזרחות שוב נמצא בצומת דרכים .מושגון
מחייב ,ספר לימוד חדש ,כלי העזר לתכנית הלימודים
והמחלוקות עליהם ממשיכים לטלטל את העגלה
העמוסה והרעועה של לימודי האזרחות .המורים חשים
לעתים מתוסכלים ,אובדי עצות ותועים בדרך.
במאמר זה אני מבקש להסביר בקצרה את המהומה התורנית ,כפי
שאני מבין אותה ,ולהציע תשובה על השאלה על מי אפשר לסמוך
בציפייה שמקצוע האזרחות ימשיך להיות כלי חינוכי משמעותי
ועצמאי במערכת החינוך הישראלית.

דוח קרמניצר ותכנית לימודים חדשה
ניסיון קצר לתאר "על מה המהומה" שולח אותנו כמעט שני
עשורים לאחור .ב־ 1996הוגש ואומץ דוח ועדת קרמניצר ("חינוך
לאזרחות לכל תלמידי ישראל") ,שבחן לראשונה כיצד ראוי לחנך

אדר כהן הוא מפמ"ר אזרחות לשעבר ,דוקטורנט בבית הספר לחינוך באוניברסיטה
העברית ,מורה ועוסק בהכשרת מורים

לאזרחות כתכנית משותפת לכלל המגזרים וכיצד לעשות זאת לא רק
במסגרת המצומצמת של שיעורי אזרחות ,אלא בהוויה הבית ספרית
הכוללת .אימוץ הדוח הצטרף לאישורה של תכנית לימודים חדשה
( )1994ולפרסומו של ספר לימוד חדש ("להיות אזרחים בישראל",
 ,)2000שסימנו יחד מפנה משמעותי בחינוך האזרחי בישראל.
המפנה של שנות התשעים היה קודם כול בתכנים של לימודי
האזרחות ,שכותרתם "מדינה יהודית ודמוקרטית" סימן כיוון ליברלי
יותר .התכנים עסקו לא רק בפן הפורמלי של הדמוקרטיה אלא גם
בעקרונות ,בערכים ,בזכויות ובדילמות ביניהם (הפן המהותי).
אולם שינוי דרמטי לא פחות בא לידי ביטוי בשיטה הפדגוגית:
במקום למידה שרובה שינון (המסתיימת בבחינת בגרות ובה שאלות
ידע) הוכנס מרכיב של עיסוק באקטואליה ,ניתוח אירועים ומאמרי
עמדה ,דיון בדילמות ובאיזונים בין עקרונות מתנגשים .המתודות
הלימודיות הללו — ניתוח אירועים ,ניתוח טקסטים ,הבעת עמדה
מנומקת — מצאו את דרכן גם לבחינות הבגרות.
ב־ 2009נוספה גם כתיבת עבודת חקר מעשית בקבוצות (מטלת
ביצוע) ,המזמינה את התלמידים לבדוק בעיה אזרחית אותנטית
עבורם ולהציע לה פתרונות.

הפוטנציאל הנפיץ
כל אלו העלו את הרלוונטיות של שיעורי האזרחות והפכו
אותם למעוררי דיון ומחשבה ,אך גם הגבירו את הפוטנציאל
ה"נפיץ" והמרתיע לאחדים מהמורים בשל הממד הביקורתי שהודגש
בהם.
בחוגים השמרניים והלאומיים במערכת החינוך נמתחה ביקורת
חריפה על התכנית החדשה ,ועיקרה נסב על הדגשת היתר של
העקרונות הדמוקרטיים־אוניברסליים והליברליים על חשבון
הערכים היהודיים־ציוניים .עוד ביקורת נשמעה גם על חוסר האיזון
שנוצר לדעתם בין תכנים ופרקטיקות שמחזקים נאמנות לקונצנזוס
לבין אלמנטים ביקורתיים ומערערים.
שינוי דרמטי נוסף ,שאותותיו ניכרים עד היום ,הוא העובדה
שמשנת  2000הוחלט ברוח דוח קרמניצר על תכנית לימודים משותפת

ציבור מורים גדול מרתיעה מכדי לזלזל בה
אחת לכל מגזרי מערכת החינוך הציבורית (ממלכתי ,ממלכתי דתי,
ממלכתי ערבי וממלכתי דרוזי).
האידאל הממלכתי והרצון לגבש "שפה אזרחית משותפת" אחת
(ככל שהדבר אפשרי) גובים מאז מחיר כבד של מאבקים פנימיים
בלתי פוסקים בין קבוצות הזהות השונות ותפיסות העולם המנוגדות
שלהן .כל אלה צריכות למצוא את מקומן במסגרת תכנית לימודים
(ובחינת בגרות) אחת ,אשר הגורם הריכוזי המוביל אותה הוא משרד
החינוך — שהחלטותיו הן פרי ערבוב מתמיד ומבלבל בין השפעות של
הדרג המקצועי ושל הדרג הפוליטי הנבחר.

הקושי שמעוררת תכנית הלימודים
שתי דוגמאות בולטות לקושי שמעוררת תכנית הלימודים
באזרחות הן הכנסת החינוך הערבי לגדרה של תכנית לימודים
שכותרתה "מדינה יהודית ודמוקרטית" ,בעוד שחלקים בחינוך הערבי
מסתייגים ממנה ברמה האידאולוגית; והכנסת החינוך הממלכתי דתי
לגדרה של תכנית לימודים שיסודותיה מבוססים על הדמוקרטיה
הליברלית ועל חשיבה ביקורתית ,בעוד שחלקים בחינוך הממלכתי
דתי מסתייגים מהן ברמה האידאולוגית.
בחינוך הממלכתי דתי עלו כמה פעמים קריאות להפרדה מחדש
של התכניות (בהתאם לאוטונומיה הניתנת לזרם זה) ,אך מועצת
החינוך הממלכתי דתי דחתה את הרעיון .בחינוך הערבי ,שאינו נהנה
מאוטונומיה דומה ,עלו לאחרונה קריאות היפרדות ,אך ככל שאני
יודע רוב המורים הערבים מתנגדים לכך.
בנוסף מורים ואקדמאים ביקורתיים התלוננו לא אחת
שתכנית הלימודים היא בסופו של דבר גורם משעתק ומחזק את
ההגמוניה במדינה ופעמים רבות משמשת לדיכוי קולות חריגים
או רדיקליים.
במציאות שנוצרה כל הנוסעים בכלי הרכב של לימודי האזרחות
מנסים להחזיק בהגה או לפחות להטות אותו לכיוון הראוי בעיניהם.
משמעות הדבקות בתכנית משותפת הייתה המשך המחלוקות
החריפות והמשברים המחזוריים והצורך לנהל אותם בתוך המסגרת
המוסדית של משרד החינוך.

ועדת המקצוע והפשרה המוסכמת
שתי הזירות העיקריות של המאבקים בשנים האחרונות היו תכנית
הלימודים וספרי הלימוד .אלו זירות ַמקרו מובהקות ,כלומר ההחלטות
מתקבלות בדרגים הארציים ומשפיעות על כלל התלמידים והמורים
במדינה .בהתרחשויות של החודשים האחרונים ניכרות שתי מהמורות
מרכזיות בדרך ,והן מאיימות לשבש את התקדמות המסע המשותף
של לימודי האזרחות.
תכנית הלימודים מוגשת לאישור בוועדת המקצוע .זהו גוף בן
כ־ 12חברים ,הממונה על ידי יו"ר המזכירות הפדגוגית במשרד
החינוך .הוא מורכב מאנשי אקדמיה ,אנשי מטה משרד החינוך ומורים
מכל המגזרים .ועדת המקצוע מתכנסת ארבע־חמש פעמים בשנה
ופועלת כגורם מייעץ למפמ"ר (המפקח־המרכז של המקצוע) ובה
בעת כגורם המבקר את המפמ"ר ,החבר בעצמו בוועדה.
ועדת המקצוע באזרחות עמדה במוקד המחלוקות העזות של
השנים האחרונות .חרף חילוקי דעות קשים (והחלפה כפויה של יושב
הראש) ,היא הצליחה לאשר בשנת  ,2011בהסכמת נציגי כל הזרמים
בה ,עדכון לתכנית הלימודים .בתכנית זו הודגשו בעיקר אלמנטים
לאומיים ורפובליקניים יותר ,אך הוכנסו בה גם מושגים חדשים כגון
גלובליזציה ותרבות פוליטית .יסודות התכנית הקודמת נותרו על
כנם.
כיהנתי אז כמפמ"ר ,ואני יכול להעיד כי אף לא אחד מהשותפים
היה מרוצה לחלוטין מהתכנית המעודכנת ,והיא זכתה לביקורות
נוקבות מימין ומשמאל .אך כיוון שהיו בה פשרות — כל הצדדים
הסכינו עמה במידה כזאת או אחרת .זה היה כוחה וגם מקור
הלגיטימציה שלה מול המורים.
מאז  2011פורסמו כמה מסמכים של הפיקוח על הוראת האזרחות.
מטרתם ליישם את התכנית ,בהתאם להנחיות המשרד ("כלי עזר
למורה"" ,תכנית ההלימה"" ,מחוון מושגים").
במצב הנוכחי (פברואר  )2016נמצא בידינו מחוון המושגים,
המשמש בעצם סיכום מתומצת של כל המושגים המחייבים לבגרות,
ושעל פי ניסוחיו גם ייבדקו תשובות התלמידים .קשה להמעיט
בחשיבותו של מסמך זה ,המגדיר מחדש הלכה למעשה מהי תכנית
הלימודים האפקטיבית .אני מכנה את המסמך "מושגון" ,כיוון
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שמדובר בכלי סגור להערכה ,ולא במחוון — שהוא כלי פתוח המכיל
קריטריונים ואמות מידה בלבד.

העכשווי חזר להיות נטוע בשסע היהודי־ערבי ,במקום להדגיש גם את
השאיפה לחיים משותפים.

המושגון :שינויים והשמטות

ספר הלימוד :שגיאות והטיות

להלן שלוש טענות מרכזיות בעניין המושגון:
א .הפן הפדגוגי :עצם השימוש בכלי הזה מתמרץ מאוד למידה
משננת ונותן תמריץ שלילי לפיתוח חשיבה עצמאית ופעולה
עצמאית של מורים ושל תלמידים .החשש הוא מפיחות זוחל לכיוון
"מאה מושגים" ,שבוטלו מזמן בגלל אי־התאמה פדגוגית לקו של
מערכת החינוך .הפיכת המושגון לכלי מרכזי בהוראה מסיגה את
הפדגוגיה של הוראת המקצוע שנים רבות לאחור.
ב .העיתוי :טענות קשות עלו בעניין מועד פרסומו — דצמבר 2015
(התרגום לערבית פורסם רק בינואר  — )2016ועל העובדה שהוא כבר
חל על הבגרות הקרובה של קיץ תשע"ו.
ג .התוכן :במושגון יש לטעמי כמה חריגות בוטות מתכנית הלימודים
של  ,2011מרוחה ומתכניה
העיקריים ,שהוסכמו על
דעת כל השותפים לעיצובה.
התחושה שנוצרת
ברור שמושגון ,מעצם טיבו,
היא שהמשרד
משמיט כמה מושגים ועושה
מסתיר בכוונה את
פרשנות לאחרים .אולם
במקומות מסוימים ההשמטות
הליכי הכתיבה
והפרשנויות של המושגון
והשותפים לכתיבה
חורגות מהתכנית עד כדי כך
(של ספר הלימוד),
שהוא בעצם מעוות לחלוטין
משל מדובר
את "כוונת המחוקק" .ואכן,
בסוד מדינה
מעמדה של תכנית לימודים
כלפי הוראת המקצוע משול
ל"חוק" והנחיות מאוחרות
יותר משולות ל"תקנות" .תקנות אינן יכולות לסתור את החוק ,כל
עוד הוא לא הוחלף.
כמי שהיה בין העמלים והסוללים של תכנית הלימודים מודל
 ,2011אני יכול להצביע על כמה סטיות מרכזיות של המושגון מהדרך
שהתוותה התכנית בכמה סוגיות מובהקות:
הראשונה נוגעת לרעיון הדמוקרטי .זהו נושא שהושמט כמעט
כליל מהמושגון ,אף שבתכנית הלימודים הוא הבסיס לכל הפרק השני
העוסק ב"מהי דמוקרטיה" .הושמטו היסודות של עקרונות החירות
והשוויון ,רעיון האמנה החברתית וההבחנה המשמעותית בין המובן
הפורמלי לבין המובן המהותי לדמוקרטיה .המושג המרכזי והפותח
של פרק זה הוא הכרעת הרוב ,שהוצא ממנו רעיון ההתחשבות במיעוט
(והוצג רק באמצעות המושג הנפרד "עריצות הרוב").
השנייה נוגעת לתרבות פוליטית :המושגון מרדד את המושג
תרבות פוליטית כמאפיין מרכזי והכרחי של דמוקרטיה מודרנית ,וכך
ממשיך את הקו המחזק רק את הפן הפורמלי ומצמצם את חשיבות
הפן המהותי.
השלישית נוגעת למיעוט הערבי בישראל :הטיפול של המושגון
בנושא זה חורג מהעקרונות של תכנית הלימודים .הקטגוריות
המוצגות כעת (ערבים; נוצרים; דרוזים) גורמות לבלבול מושגי
מוחלט בין זהויות דתיות ,אתניות ולאומיות ,ויש בהן אף חשש לניסיון
של "הפרד ומשול".
יתרה מזו ,בניגוד לכוונה ולהצהרה של תכנית הלימודים ,המיקוד

כבר לפני יותר מעשר שנים הוחלט כי צוות משרד החינוך לא
יכתוב ספרי לימוד בשום מקצוע ,אלא יפעיל ,בתור רגולטור ,מערכת
לבדיקה ולאישור של ספרי לימוד שהוצאות פרטיות יכתבו.
למקצוע האזרחות ,שרגישותו תוארה קודם ,החלטה זו,
שמקורה במדיניות ההפרטה ,הייתה יכולה לשמש פתח לשחרור
לחצים סותרים ,שכן היא מאפשרת לכל זרם מחשבתי להציע ספר
משלו ,השם דגשים ונותן דוגמאות במקומות אחרים .אולם הרעיון
לא התממש .אמנם נכתבו כמה ספרים נוספים ,אך הספר המרכזי
היה ונותר "להיות אזרחים בישראל" ,חרף הביקורות החריפות
שעורר.
לאחר אישור תכנית הלימודים העדכנית ב־ 2011ניגש צוות
המשרד לכתוב מחדש גם את הספר הזה ,והתוצר — שכבר מעורר
סערה — יונח לפנינו בתקופה הקרובה .הספר המלא טרם פורסם,
נכון לכתיבת שורות אלה ,אולם מה שכן פורסם מצביע על בעיה
מתרקמת ביכולתו של הספר להשיג את מטרותיו ובלגיטימציה
שיקבל בשטח.
כפי שהתברר עד כה ,את תהליך כתיבת הספר ליווה רק יועץ
אקדמי מרכזי אחד ,ושני יושבי הראש של ועדת המקצוע (שהתחלפו
תוך כדי הכתיבה) נתנו ייעוץ
אקדמי נוסף .שלושת האקדמאים
הללו ,שיש לשער כי כתיבת
הספר והמושגון נעשו ברוחם
הנהגת המשרד
ולרוחם ,באים מאותו בית מדרש
צריכה להודיע
ומאותה אסכולה ,המזוהים עם
על הקפאת כל
הזרם הממלכתי דתי.
השינויים עד
השגיאות וההטיות מתוך הספר
ועדת
שתוקם
שקיבלו פומבי עד כה מעידות
חדשה
מקצוע
על בעיה סימפטומטית של צוות
שיהיה בה ייצוג
כותבים הומוגני מדי ,שאינו
הולם ואותנטי
חש מחויב להפנמת הערות מצד
לכל הזרמים
קוראים חיצוניים בעלי תפיסות
עולם מנוגדות .הערות כאלו
אמנם התקבלו ביוזמת המשרד,
אך האקדמאים הנוספים שעברו על הספר והעירו עליו לא קיבלו
תגובה על הערותיהם ,בניגוד למקובל בתהליכי לקטורה של ספרים
ומאמרים.
שתיים מבין הכותבות של הספר אף הודיעו בפומבי כי הסירו את
חתימתן מהפרקים שכתבו ,כיוון שעברו שינויים דרסטיים מדי שלא
היו מקובלים עליהן.
התחושה שנוצרת היא שהמשרד מסתיר בכוונה את הליכי הכתיבה
והשותפים לכתיבה ,משל מדובר בסוד מדינה .תחושה זו — יחד עם
ההכרה שהצוות המקבל הכרעות הומוגני מדי וכן ההטיות הנגרמות
מכך בטקסט עצמו — מערערת על הסיכוי של הספר להתקבל בקרב
מורים מכל הזרמים במערכת .דרך ההתנהלות הפתלתלה ונעדרת
השקיפות גרמה למשבר אמון שיהיה קשה לרפאו בתיקוני נוסח
קוסמטיים בלבד.

בשטח :בלבול
הדלק המניע את לימודי האזרחות הוא (כמו בכל מקצוע אחר)
המורים .העבודה היום יומית הסיזיפית שלהם היא שמאפשרת
לרעיונות של תכנית הלימודים להתקדם ולהגיע ליעדיהם .בהיעדר
ידע ,הבנה ומחויבות של המורים ,תכנית הלימודים לא תצליח לממש
את מטרותיה .על כן חשוב לא רק לבחון את התנהלותם של מקבלי
ההחלטות (ברמת המקרו) ,אלא גם לבדוק מה מתרחש בדרגי השטח
(רמת המיקרו).
מעדויות של מורים רבים עולה שיש בלבול מעשי רב עקב הצפה
בהנחיות ,בתיקונים ,בעדכונים ובשינויים .כל אלה מערערים את
יציבותה של תכנית הלימודים
ומעוררים אי־הבנות באשר
לחומר שיש ללמד ולחומרים
מעדויות של
שיש להכין.
מורים רבים
למהומה זו מצטרפת
עולה שיש בלבול
תחושה הולכת וגוברת בקרב
מעשי רב עקב
מקצת המורים שהשינויים
בהנחיות,
הצפה
שהוכנסו לתכנית באמצעות
בעדכונים
בתיקונים,
המושגון (וכנראה גם
ובשינויים .כל
באמצעות הספר) משנים את
אלה מערערים
כיוון הנסיעה באופן בלתי
את יציבותה של
צפוי ,בלתי מקובל ודרסטי
מדי .השאלה אם המורים
תכנית הלימודים
יקבלו את הספר החדש
ומעוררים אי־הבנות
(שבעצם אינם מחויבים ללמד
באשר לחומר שיש
ממנו ,אלא יכולים רק להיעזר
ללמד ולחומרים
בו ,כמו בספרים האחרים)
שיש להכין
וכיצד נותרה פתוחה.
כפי שעולה מן הציטוט
המופיע בפתיחת המאמר,
בעיה מהותית לא פחות היא התגובה הקשה והמתוסכלת של מורים
רבים המתקשים להזדהות עם התפיסה הפדגוגית החדשה ,המדגישה
את המושגון ה"סגור" ,ועם התפיסה הרעיונית החדשה — המדגישה
עקרונות דמוקרטיים לא ליברליים ומטה את הכף עוד יותר לכיוון
של ערכים אתנו־לאומיים.

הסכנה :דה־לגיטימציה
המצב הנוכחי מעורר חשש שהנהגים הנוכחיים של מסע האזרחות
מנסים לעשות מחטף ולהסיט את כיוון הנסיעה באופן חד .על מי נוכל
לסמוך שנמשיך בשלום בדרך?
אני מבקש להאמין שבצומת דרכים של הכרעה יפגינו המובילים
במשרד החינוך ,מדרג השר ומטה ,אחריות ממלכתית .כולנו נוסעים
באותו רכב ,וברור שהנהגים מוליכים את הנסיעה לכיוון הרצוי
בעיניהם .אחדים מהנוסעים ירגישו לעתים אי־נוחות או אפילו בחילה
במהלך הנסיעה ,אך מטרת הנהג היא להימנע ממצב שאחד הנוסעים
יתעקש לרדת מהרכב בשל כך .זו משימה שנראית לעתים בלתי
אפשרית ,ולכן דרושה נהיגה מיומנת וזהירה.
המובילים הנוכחיים הם "המבוגר האחראי" שצריך לקבל אחריות,
לעתים גם במחיר של אי־מימוש מלוא מטרותיו האידאולוגיות או
האלקטורליות .הדבקות בתכנית המשותפת מחייבת הבנה ששום

זרם לא יוכל לצאת וכל תאוותו בידו ,גם אם ברגע נתון נציגיו הם
בעלי הסמכות המאיישים את עמדות השלטון ו"אוחזים בהגה" .הסכנה
ארוכת הטווח לדה־לגיטימציה של תכנית הלימודים בעיני ציבור
מורים גדול מרתיעה מכדי לזלזל בה.
הנהגת המשרד צריכה להודיע על הקפאת כל השינויים עד שתוקם
ועדת מקצוע חדשה שיהיה בה ייצוג הולם ואותנטי לכל הזרמים.
ועדה זו תתבקש להוביל את תכנית הלימודים ומסמכי הפרשנות שלה
באופן שקול וזהיר לאור הקו שיתווה שר החינוך ,מתוך תהליך משתף
של הסכמות ולא תהליך מפרק של כיפופי ידיים.
אפשרות נוספת ,שאינה סותרת את הקודמת אלא משלימה
אותה ,היא החלטה שמעתה ואילך ייכתבו ספרי הלימוד באזרחות
רק על ידי הוצאות פרטיות ולכל בית ספר תינתן הזכות להחליט
אם הספר ראוי ומתאים בעיניו מבחינה רעיונית ופדגוגית .בצורה זו
לא יצטרך משרד החינוך לעמוד במשימה הכמעט בלתי אפשרית
של פיקוח ושליטה על כל שורה ושורה באלפי עמודים של ספרי
לימוד.

המורים :פטריוטיות
אזרחית ראויה לשבח
גורם נוסף שאין לזלזל בו ,אלא להפך — אפשר ורצוי לסמוך
עליו ,הוא האתוס המקצועי של מורי האזרחות .במהלך  15השנים
האחרונות חל שינוי ניכר בתהליכי ההכשרה המקצועית של
מורי האזרחות ,המקצוע קיבל נפח ובולטות במרחב הבית ספרי
כמו גם במרחב הציבורי־תקשורתי וכיום יש מסלולים להכשרת
מורים לאזרחות ב־ 12מוסדות להשכלה גבוהה (מכללות
ואוניברסיטאות).
כל התהליכים האלו הביאו ללמידה מתמשכת של אופי תכנית
הלימודים ורוחה .מהיכרותי עם מאות מורים אני יודע כי מרביתם
חדורים בהכרה שעליהם לדון בכיתה בסוגיות שנויות במחלוקת,
באקטואליה ,בדילמות
היסוד הערכיות של המדינה,
ביסודות הדמוקרטיה ,במאבק
לא פעם אני סבור
בגזענות ואלימות ,באופי
שכל מה שצריך
הרצוי של החברה והמדינה
מטה משרד
ובמחויבות של התלמידים
החינוך הוא רק
לטובת המדינה .רובם גם רואים
לספק למורים את
כחלק מתפקידם לדון בעמדות
התשתית הבסיסית
פוליטיות מגוונות ולעסוק בהן
באופן הוגן.
ביותר ולהימנע
בדבקותם בכל אלו מגלים
מלהפריע להם
המורים פטריוטיות אזרחית
להוביל את העגלה
ראויה לשבח ,חרף כל המאבקים
בדרך הנכונה
המפלגתיים ,האקדמיים
והתקשורתיים המתנהלים
לעתים מעל ראשם .לא פעם
אני סבור שכל מה שצריך מטה משרד החינוך הוא רק לספק למורים
את התשתית הבסיסית ביותר ולהימנע מלהפריע להם להוביל את
העגלה בדרך הנכונה.
ולמנהלים הקוראים מאמר זה אסיים ואומר :תנו למורים שלכם,
ללא היסוס ,רוח גבית להמשיך בדרך שהם כבר הולכים בה בשנים

האחרונות — לתפארת מדינת ישראל.
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פניו של החינוך הציבורי :דרכה של שירין נטור־ חאפי

בניהול בית ספר תיכון באחת משכונות המצוקה הקשות בישראל

"אמרו
לי שרק
משוגע
הולך לנהל
בית ספר
בשכונת
הרכבת"
בתוך שש שנים הצליחה שירין
נטור־חאפי לסלק את כל הספקות
ממינויה למנהלת בית הספר "אורט
להנדסה ומדעים" בשכונת הרכבת בלוד;
להגדיל את מספר התלמידים מ־90
ל־ ;1,173להעלות את אחוז הזכאות לבגרות
ולפתח מגמות לימוד מבוקשות" .למרות
המציאות הקשה בשכונה" ,היא אומרת,
"מתחילה להיווצר פה אווירה לימודית"
א רי ה דיין
שירין נטור־חאפי" .כשאני רואה את הילדים האלה משתתפים בחוגי

רובוטיקה ובחוגי מוזיקה או רואה אותם לומדים ספרות ,אני מתחילה לראות אור בקצה המנהרה" צילום :דן חיימוביץ'
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פק אם יש בישראל מנהלי
בתי ספר רבים שנתקלים
במציאות אנושית
וחברתית מורכבת ,קשה
ומסובכת כמו זו ששירין
נטור־חאפי נאלצת להתמודד עמה בבית
הספר "אורט להנדסה ומדעים" ,שהיא מנהלת
בשכונת הרכבת בלוד.
נטור־חאפי אינה זקוקה לנתוני הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה כדי לדעת שהשכונה
היא אחת משכונות המצוקה הקשות ביותר
בישראל .ביטוייה הקשים של המצוקה
נוכחים יום יום בבית ספרה — התיכון הערבי
היחיד בעיר שכעשרים אלף מתושביה הם
ערבים .בבית הספר לומדים יותר מאלף
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מלמדת ששלוש האפשרויות הללו ריאליות
לחלוטין.
• • •
את דרכה במערכת החינוך החלה נטור־
חאפי כמורה לספרות עברית בבתי ספר
יהודיים (ראו גם מסגרת)" .כשסיימתי את
לימודי הספרות בבר־אילן ראיתי בעיתון
מודעה שברשת אורט מחפשים מורה לספרות
עברית .הגשתי מועמדות והוזמנתי לריאיון.
המבטא שלי הוא ישראלי מובהק והשם שלי,
כנראה ,לא אמר כלום למי שראיינה אותי.
בסוף הריאיון אמרו לי שהתקבלתי וביקשו
ממני למלא טפסים .במשבצת הלאום כתבתי

"רוב נותני העצות אמרו לי שכדי להצליח במקום
כמו שכונת הרכבת חייבים להפעיל כוח .את
העצה הזאת דווקא דחיתי .אמרתי שאני באה
לנהל בית ספר ולא בית סוהר ...אני באתי לשכונת
הרכבת לחנך ילדים כדי שלא יהפכו לעבריינים"

תלמידים ,רובם המכריע משכונת הרכבת,
שבה מתגוררות גם כמה ממשפחות הפשע
הנודעות בארץ.
מרבית המשפחות הערביות המתגוררות
בשכונותיה האחרות של העיר ,שהמצוקה
הכלכלית־חברתית בהן קשה פחות ,נרתעות
מלשלוח את ילדיהן לבית הספר "שמעבר
לפסי הרכבת המסוכנים" ,ומעדיפות להסיע
אותם למוסדות חינוך מרוחקים יותר ברמלה
או ביפו.
"הקשיים שאני נאלצת להתמודד אתם
בניהול בית הספר" ,אומרת נטור־חאפי,
"שונים לגמרי מהקשיים שרוב מנהלי בתי
הספר בישראל מכירים .הקושי העיקרי
שלי הוא לא איך להשיג שעות לימוד ,איך
לאתר מורים טובים או איך לגייס משאבים
כדי לפתח פרויקטים פדגוגיים מיוחדים .פה
אנחנו עוסקים בדברים הרבה יותר בסיסיים.
פה אנחנו עוסקים בהצלת נפשות .פשוטו
כמשמעו".
לתלמידיה ,היא נוהגת ,כדבריה ,לומר:
"רק אתה תחליט אם אתה רוצה בעוד כמה
שנים להיות באוניברסיטה ,בבית הסוהר או
בבית הקברות" .המציאות בשכונת הרכבת

כמובן 'ערבייה' ובמשבצת הדת כתבתי
'מוסלמית' .רק אז נפל להם האסימון .כולם
נכנסו לפניקה ,וטלפונים החלו לעוף מפה
לשם ומשם לפה .בסוף קראו לי לפגישה
נוספת ושאלו אם אני בטוחה שאוכל ללמד
ספרות עברית בבית ספר יהודי .עניתי להם
שאני בכלל לא מבינה את השאלה ,כי בבר־

יהודי?
"הגעתי לאורט בתור בחורה בת  21שכל
חייה למדה במסגרות סלקטיביות ,ונתקלתי
שם ,לראשונה בחיי ,בתופעת הנוער בסיכון.
זה היה אתגר עצום ללמד ביאליק בכיתה
של ילדים בסיכון .אני לא רוצה להשתמש
במילים גבוהות מדי ,אבל ממש הרגשתי
שאלוהים שלח אותי לשם .הרגע שבו אתה
מדבר על ספרות ואתה רואה פתאום את
הניצוץ הנדלק בעיניים של ילד כזה הוא
רגע של אושר ,רגע שבו מבינים את כוחו של
המעשה החינוכי".
אחרי שהתחתנה ,חיפשו היא ובעלה
דירה בלוד" .שלושה בעלי דירות אמרו לנו
שהם לא מוכרים לערבים .זה היה רגע מאוד
מאוד קשה .בעלי עובד בבנק הפועלים,
אני שולחת תלמידים לצבא ,והם מסרבים
למכור לנו דירה? העלבון היה נורא והזעם
היה עצום ,וטוב שהיה מי שעזר לנו להכיל
את הזעם הזה .באותו רגע החלטתי להפנות
את כל האנרגיות שהזעם הזה שחרר לדבר
אחד בלבד :בניית דור של צעירים ערבים
בלוד שיהודים יתחננו בפניהם כדי שיבואו
להתגורר לידם".
לניהול בית הספר הגיעה ,לדבריה,
כשבעירייה החליטו ,ב־ ,2009להקים את
התיכון הערבי הראשון בלוד ,בשכונת
הרכבת" .פתאום אני מקבלת טלפון מאילן
הררי ,שהיה אז ראש המועצה הקרואה
בעיר ,והוא מציע לי לנהל את בית הספר
החדש".
התלבטת?
"המון אנשים הזהירו אותי שלא לקבל
את ההצעה .מה לא אמרו לי? אמרו לי
שרק משוגע הולך לנהל בית ספר בשכונת

"כולם נתנו לי עצות איך להתנהג בשכונת
הרכבת ,איך להתמודד עם העבריינות ,איך
לטפל באלימות ,בחמולתיות ,בשמרנות,
בדתיות ...איך לחנך כנראה לא עניין אף אחד"
אילן למדתי קוראן ממורה יהודי והוא היה
מורה נפלא".
במשך  14שנים לימדה ספרות עם ישראל
ברשת אורט ,הייתה מרכזת שכבה "ובסוף גם
ריכזתי ופיקחתי על כל לימודי הספרות
העברית בכל רשת אורט".
איך הייתה החוויה ללמד בבית ספר

הרכבת .אוכלוסייה עבריינית ,מלחמות
חמולתיות ,אלימות ,סמים .אמרו לי
שהחברה הערבית השמרנית בלוד לא תקבל
אישה צעירה כמנהלת בית ספר .שמעתי את
כולם והחלטתי בכל זאת להרים את
הכפפה".
ההתחלה לא הייתה פשוטה" .מה שאילן

הררי לא אמר לי כאשר הציע לי את התפקיד
הוא שלבית הספר שאני אמורה לנהל אין
מבנה ,אין מורים ואין תלמידים .קיבלתי
רק קומה עליונה במבנה של בית ספר אחר
ורשימה של כתובות ומספרי טלפון של
בוגרי כיתות ט' בעיר ,כדי שאלך מבית
לבית לשכנע את ההורים לשלוח את ילדיהם
לבית הספר החדש .אין לי הסבר הגיוני איך
הצלחתי לפתוח את שנת הלימודים .איכשהו
גייסתי עשרה משוגעים שהסכימו לבוא

כל מיני אנשים הסבירו לי ,למשל ,שהורים
ערבים לא תומכים בבתי הספר ,שהם לא
רוצים שילדיהם יתקדמו ,שהם מתנגדים
לתלבושת אחידה ,כל מיני דברים כאלה.
לתלבושת אחידה ,אגב ,באמת הייתה
התנגדות .אז החלטתי שגם אני וגם המורים
נבוא לבית הספר בתלבושת אחידה .בסוף
ההתנגדות נעלמה".
המריבות החמולתיות חודרות לבית
הספר?

"לא באתי לכאן כדי להתאים את עצמי למה שקורה
בשכונה אלא כדי לשנות את מה שקורה בשכונה ...אני
מפנה חלק ניכר מהאנרגיות שלי להדיפת האלימות
של השכונה ולמניעת כניסתה לתוך בית הספר"
ללמד ואז התחלתי לדפוק על הדלתות על
פי הרשימה שקיבלתי".
אילו תגובות קיבלת?
"זה היה לא פשוט בכלל ,כי מיד התחילו
לפרוח שמועות' .מי זאת בכלל?' ,שאלו
בשכונה' ,היא נראית צעירה מדי'; 'היא נראית
מודרנית מדי'; 'היא מדברת במבטא אשכנזי'.
איכשהו הצלחתי ללקט  90תלמידים ולפתוח
את שנת הלימודים .בשנה השנייה כבר
נרשמו ."350
• • •
אמרת שבבית הספר אתם עוסקים
בהצלת נפשות .איך מצילים נפשות?
"בשנים הראשונות קיבלתי המון עצות
מהמון אנשים ומהמון מוסדות אבל אף אחת
מהעצות האלה לא הייתה עצה פדגוגית.
כולם נתנו לי עצות איך להתנהג בשכונת
הרכבת ,איך להתמודד עם העבריינות ,איך
לטפל באלימות ,בחמולתיות ,בשמרנות,
בדתיות ...איך לחנך כנראה לא עניין אף אחד.
רוב נותני העצות אמרו לי שכדי להצליח
במקום כמו שכונת הרכבת חייבים להפעיל
כוח .את העצה הזאת דווקא דחיתי .אמרתי
שאני באה לנהל בית ספר ולא בית סוהר .מי
שרוצה לחנך עבריינים ,שלא יפתח בית ספר.
אני באתי לשכונת הרכבת לחנך ילדים כדי
שלא יהפכו לעבריינים".
אילו עצות נוספות קיבלת ודחית?
"היו כאלה שהסבירו לי שיש הבדל עצום
בין בתי ספר יהודיים לבתי ספר ערביים.

"כן ,ולכן החלטתי שלא יהיה פה ועד
הורים .אני לא באתי לכאן כדי להתאים
את עצמי למה שקורה בשכונה אלא כדי
לשנות את מה שקורה בשכונה ,וברור לי
שוועד הורים היה מכניס את המציאות של
השכונה לתוך בית הספר .אני מפנה חלק
ניכר מהאנרגיות שלי להדיפת האלימות של
השכונה ולמניעת כניסתה לתוך בית הספר.
גם  70אחוז מהמורים המלמדים פה הם לא
מלוד אלא מהמשולש ,מיפו או מכל מקום
אחר .בעבר המשגיחים בבחינות הבגרות באו

זה ממש ממש לא היה מובן מאליו כאן .גם
היום עדיין צריך להזכיר את זה לילדים .אם
כי היום אנחנו כבר מתחילים ,לאט לאט,
לחתור להישגים .למרות כל הקושי ולמרות
המציאות הקשה בשכונה ,מתחילה להיווצר
פה אווירה לימודית".
במה היא באה לידי ביטוי?
"שיעורי הזכאות לבגרות עדיין נמוכים
מאוד ,אבל הם עולים בהתמדה .בשנה
הראשונה היו לנו רק  14אחוזי זכאות .בשנה
שעברה הגענו כבר ל־ 38אחוז .במונחים
אבסולוטיים זה לא הרבה ,אבל זאת חתיכת
קפיצה 14 .מבוגרי בית הספר לומדים רפואה
ועוד  40לומדים במכללות לחינוך .אלה
דברים שלא היו פה בעבר".
• • •
מנהלים ומחנכים רבים מתלבטים בשאלה
מה חשוב ממה — הישגים לימודיים וציוני
בגרות גבוהים או חינוך ערכי .מה עמדתך?
"בבתי הספר היהודיים שני הצירים האלה
כרוכים זה בזה .בחינוך היהודי אין סתירה
מהותית בין הציר הלאומי־זהותי לבין הציר
הבגרותי .בבתי הספר הערביים ,לעומת זאת,
יש בעיה גדולה ,כי לא ברור מהי הזהות שהם
אמורים לבנות אצל התלמידים .ולכן יש כל
כך הרבה מנהלים ערבים שמעדיפים לא
להסתבך עם השאלה הזאת ,לוותר בכלל על
בניית זהות ולהתרכז בשיפור הישגי הבגרות.
אבל זה לא מצליח ,כי זה לא יכול להצליח .אי

"ילד מהשכונה הכי ענייה בארץ יושב באודיטוריום של
בית הספר ושומע רופא או שופט שבא במיוחד כדי לדבר
אתו .זה חייב לעשות משהו לכל ילד .אני משוכנעת שכל
הדברים האלה יקדמו אותנו ,בסופו של דבר ,אל המטרה"
מהשכונה .כשגיליתי שכמה מהם אפשרו
העתקות על בסיס חמולתי ,יצרתי קשר עם
ראש אגף הבחינות במשרד החינוך והצעתי
לו לשלוח לפה רק משגיחים יהודים .הוא
הסכים".
מה עשית כדי לבודד את בית הספר
מההשפעות השליליות של הסביבה?
"עיקר העבודה שלי היה להסביר
לתלמידים שלא באים לבית ספר כדי ללכת
מכות .באים ללמוד ,לא לריב עם ילדים
אחרים .זה נשמע פשוט ,אבל לפני שש שנים

אפשר לבנות תעודת בגרות בלי לבנות את
האדם שיישא את תעודת הבגרות".
איך את מתמודדת עם שאלות הזהות
בבית הספר?
"קודם כול ,החלטתי שלא אתחמק
מהעניין הזהותי .כל יום לימודים בבית
הספר נפתח בדרשה קצרה שלי ,בנושאים
אקטואליים ,בפני כל התלמידים .אני לא
מתחמקת משום נושא ומנסה תמיד לקשור
נושאים אקטואליים עם נושאים חברתיים
יחד עם שימוש באתוס של האסלאם הנאור.
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ברור שזה מאוד לא פשוט ושכמעט כל
מילה שלי מעוררת ויכוחים .אבל אני
מאמינה שזו הדרך".
על מה דיברת היום ,למשל?
"היום אמרתי שאחד הדברים
שמשחיתים אותנו בתור חברה הוא
שאנחנו ,והכוונה לחברה הערבית
בישראל ,לא יודעים לשמור על דברים
שנדמה לנו שלא שייכים לנו .התכוונתי
לתופעות כמו השחתת קירות בבית הספר
או זריקת כיסאות או אי־שמירה על ציוד.
כל אחד חושב שמה ששייך לכולם לא
שייך לאף אחד ולכן גם לא צריך לשמור
עליו .אמרתי שזה משחית אותנו כחברה,
כי זו למשל הסיבה שבגללה אנשים לא
משלמים ארנונה ,וכאשר לא משלמים
ארנונה אז הרשות המקומית לא יכולה
לפעול לטובת התושבים".
אילו סוגיות זהות נוספות עולות
בבית הספר?
"בדצמבר הצבנו בבית הספר עץ אשוח
לכבוד חג המולד ,כי יש לנו שלושה
תלמידים נוצרים ,ומישהו בשכונה תקף
אותי על זה בטענה שאני מעודדת כפירה.
בדרשה שלי דיברתי על מושג הכפירה.
סיפרתי לתלמידים שכאשר הנביא מוחמד
נאלץ לברוח ממכה הוא מצא מקלט אצל
נוצרים באתיופיה .אז איך אפשר לומר
שכיבוד האמונה של הנוצרים הוא כפירה?
תמיד יש מי שטורח להקליט את הדרשות,
לנתח אותן ולבוא אליי בטענות".
• • •
נטור־חאפי מרושתת היטב בממסד
העירוני של לוד ,בין מנהליה הבכירים
של רשת אורט ובקרב עמותות ציבוריות
שפועלות לגיוס משאבים לקידום
פרויקטים חינוכיים בשכונות מצוקה.
בין השמות הרבים של בכירי העירייה
ואורט חוזר בשיחה גם שמו של יוסי ורדי,
איש עסקים ויזם היי־טק ,שיחד עם קארן
טל הקים ומנהל עמותה בשם "תובנות
בחינוך" .העמותה ,שבית ספרה של נטור־
חאפי נמנה עם בני טיפוחיה המרכזיים,
הציבה לעצמה כמטרה לסייע לבתי ספר
בפריפריה הגאוגרפית והחברתית של
ישראל.
התלמידים הלומדים בכיתות בית
הספר התיכון מתחלקים לשש מגמות
עיקריות .המגמה הפופולרית ביותר היא
המגמה הביולוגית־כימית ,ולומדים בה
השנה  107מתלמידי כיתות י' עד י"ב.
האטרקציות העיקריות של המגמה הזאת
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מסגרות
משתנות,
זהות מוצקה
בילדותה למדה שירין נטור־חאפי בבית הספר
הנוצרי "טרה סנטה" ברמלה; בנעוריה — בבית
הספר התיכון היהודי "רמלה־לוד"; ולאחר מכן
רכשה תואר באוניברסיטת בר־אילן" .ההורים
שלי לא הפסיקו להזכיר לי שאני ערבייה ואני
מוסלמית ואני כל הזמן חייבת לדעת מי אני"

מ

הלך לימודיה של שירין נטור־חאפי עצמה אינו שגרתי" .למדתי
בשלוש מסגרות חינוכיות שונות" ,היא מספרת" ,ובכל השלוש
הייתי במיעוט ונחשבתי ליוצאת דופן .נולדתי וגדלתי בלוד ,אם כי לא
בשכונת הרכבת .אימא שלי מורה ואבא שלי ,שהוא עורך דין ,היה אחד
הסטודנטים הערבים הראשונים בפקולטה למשפטים של אוניברסיטת
תל אביב .כשהגעתי לגיל שש ,אבא החליט שלא לשלוח אותי לבית
הספר הממלכתי בלוד ושלח אותי לבית הספר 'טרה סנטה' ברמלה,
שהוא אחד מבתי הספר הכנסייתיים הטובים בארץ .אפשר לומר ,לכן,
שהייתי ילדה מוסלמית שהתחנכה במנזר קתולי".
היום רוב התלמידים בבתי הספר של הכנסייה הם מוסלמים.
"גם אז היו בכיתה שלי עוד כמה ילדים מוסלמים .אבל היינו מעטים,
לא כמו היום .אני זוכרת שהמורים והמנהלים עדיין לא ידעו מה לעשות
אתנו ,התלמידים המוסלמים ,בזמן שיעורי הדת הנוצריים .הם לא ידעו
איך לפטור אותנו מהשיעורים האלה ומה ללמד אותנו במקומם .הייתי
בפירוש ילדה מוסלמית שהתחנכה באווירה נוצרית ,אפילו באווירה
נוצרית שמרנית מאוד".
גם בתיכון למדת בבית ספר של הכנסייה?
"לא .כשהגעתי לגיל תיכון אבא החליט שהכי טוב יהיה שאלמד
בתיכון יהודי .בלוד עוד לא היה אז תיכון ערבי וילדים ערבים מלוד הלכו
לתיכון הערבי הממלכתי ברמלה ,שלא נחשב אז לבית ספר טוב במיוחד.
גם התיכון היהודי בלוד לא נחשב למשהו מיוחד ,ואבא הציע לרשום אותי
לתיכון הממלכתי היהודי 'רמלה־לוד' ,שנחשב לטוב ביותר באזור .כך
קרה שממוסלמית במנזר קתולי הפכתי להיות ערבייה בתיכון יהודי .לשני
בתי הספר שלמדתי בהם היה מכנה משותף אחד — שניהם היו סלקטיביים
ושניהם נחשבו לאליטיסטיים .אבל חוץ מזה הם ייצגו שני עולמות שונים
לחלוטין .בימים הראשונים בתיכון היהודי הייתי בהלם מוחלט".
ממה?
"הייתי בהלם תרבותי ממה שראיתי שם .אתן לך דוגמה ממשהו
שאני זוכרת עד היום כאילו זה קרה אתמול .בסוף השיעור הראשון ,ביום
הראשון שלי בבית הספר היהודי ,כאשר היה צלצול ,כל הילדים קמו
פתאום ויצאו החוצה בריצה שנראתה לי פרועה לחלוטין .לא הבנתי מה
קורה כי בבית הספר של הכנסייה אף אחד לא קם מהכיסא וודאי שלא
יצא מהכיתה בלי אישור ,גם אם היו עשרה צלצולים .ופה פתאום כולם
קמים ורצים החוצה בצעקות .לקח לי הרבה זמן להתרגל לזה".
היו לך גם קשיים על רקע לאומי?
"בוודאי .אנחנו מדברים על  ,1988תחילת האינתיפאדה הראשונה.
היה מאוד לא פשוט להיות נערה ערבייה בתיכון יהודי .באחת הפעמים
הראשונות שפתחתי את הפה בכיתה ,כל הילדים פרצו בצחוק ולקח לי

שירין נטור־חאפי" .אבא שלי תמיד אמר לי שאסור שביטויי הגזענות יהיו עבורנו ,הערבים ,תירוץ כדי שלא להתאמץ ולהתקדם בחיים" צילום :דן חיימוביץ'

זמן עד שהבנתי שהם צוחקים על המבטא שלי .זה היה נורא ,ומאוד שואה .עשיתי שם היכרות עם האתוס ישראלי ,שרוב הערבים בישראל
נפגעתי .אני זוכרת שאבא אמר לי שאם אבקש לעבור לבית ספר ערבי בכלל לא מודעים לו".
הוא יעביר אותי ,אבל הציע לי ,בכל זאת ,להישאר בבית הספר היהודי
זאת הסיבה שהלכת ללמוד באוניברסיטה ספרות עברית?
וללמוד להתמודד עם הקשיים .החלטתי להישאר אבל החלטתי גם
"כן .לחברים שלי ללימודים היו נרטיבים שונים וחשבתי שללמוד
שיותר אף אחד לא יצחק על המבטא שלי".
ספרות עברית תהיה דרך טובה להכיר את הנרטיבים האלה לעומק.
וכך מצאתי את עצמי בגיל  18לומדת בחוג לספרות עם ישראל
מה עשית כדי שאף אחד לא יצחק על המבטא שלך?
"הסתגרתי בבית ותוך שבוע היה לי מבטא ישראלי לחלוטין .באוניברסיטת בר־אילן .אז אחרי שהייתי מוסלמית בכנסייה וערבייה
המבטא הערבי נעלם ואף אחד לא צחק מאז על המבטא שלי .אני כמובן בתיכון היהודי הפכתי ,ודווקא בשנים הסוערות של הסכמי אוסלו
לא יכולה לספור את הפעמים שיהודים התפלאו על זה שאין לי מבטא" .ורצח רבין ,לסטודנטית ערבייה באוניברסיטה דתית־לאומית".
מה למדת מהסביבה הדתית־לאומית?
היום את ממליצה להורים ערבים לשלוח
"היה מאוד לא פשוט להיות
את ילדיהם לבתי ספר יהודיים?
"למדתי ממנה עיקרון אחד ,שבעיניי
הוא נורא חשוב וגם מלווה אותי עד היום ,גם
"זו שאלה מסובכת .אצלי הקושי הסתכם נערה ערבייה בתיכון יהודי.
בעבודה שלי פה ,בשכונת הרכבת .העיקרון
בעניין המבטא ,כי ברגע שהתחלתי לדבר באחת הפעמים הראשונות
שאומר שהכיפה שעל הראש לא מעידה על
במבטא ישראלי הפכתי לילדה מקובלת בקרב שפתחתי את הפה בכיתה ,כל
שום דבר ,חוץ מאשר על האמונה הדתית של
התלמידים היהודים .אבל היום
המציאות הילדים פרצו בצחוק ולקח
הגבר שחובש אותה .בדיוק כמו שהחיג'אב
אחרת לגמרי .ילדים ערבים שלומדים היום
בבתי ספר יהודיים נדרשים לוותר לא רק על לי זמן עד שהבנתי שהם
שעל הראש אינו מעיד על כלום חוץ מאשר
המבטא אלא על כל הזהות הערבית שלהם .צוחקים על המבטא שלי .זה
על האמונה של האישה שחובשת אותו .אני
מוחמד יהיה מקובל בין הילדים היהודים היה נורא ,ומאוד נפגעתי"
חושבת שזה עיקרון חשוב ,כי בזכותו אני
יכולה היום להתייחס לכל אדם בחברה
רק אם יקרא לעצמו מוחי או משהו כזה .אני
למדתי בתיכון יהודי ובעזרת המשפחה שלי הצלחתי לשמור על הישראלית ולכל תלמיד ותלמידה פה בבית הספר שלי על פי ערכו
הזהות הערבית והמוסלמית שלי .ההורים שלי לא הפסיקו להזכיר לי האמיתי ולא על פי הדימוי שיוצרים לו הכיפה או החיג'אב ,במקרה
שאני ערבייה ואני מוסלמית ואני כל הזמן חייבת לדעת מי אני; שאני של התלמידות".
צריכה לכבד את התרבות של האחר אבל בלי למחוק את התרבות שלי.
סבלת בבר־אילן מגזענות?
אז זה היה אפשרי .היום זה כבר נהיה נורא נורא קשה".
"לא .וכנראה שגם בזה הייתי קצת יוצאת דופן ,כי אני יודעת
שסטודנטים ערבים אחרים כן סבלו מגזענות .אני אישית לא נתקלתי
בדיעבד ,זאת הייתה החלטה טובה ללמוד בבית ספר יהודי?
"כן ,בוודאי .ארבע השנים שם היו שנים נפלאות .נחשפתי בהן בתופעות של גזענות ,אבל כן הפנמתי בבר־אילן את מה שאבא שלי
לעולמות חדשים כמו עולם המוזיקה הקלאסית או עולם הספרות ניסה להכניס לי לראש עוד הרבה לפני שהגעתי לאוניברסיטה .הוא
העברית .הכרתי שם גם את הגיוון והמורכבות של החברה היהודית תמיד אמר לי שאסור שביטויי הגזענות יהיו עבורנו ,הערבים ,תירוץ
בישראל .בכיתה שלי היו תלמידים אשכנזים ומזרחים ,קיבוצניקים כדי שלא להתאמץ ולהתקדם בחיים .אנחנו נכשלים כי לא מתאמצים

ומושבניקים ועירוניים ,עולים חדשים ובני משפחות של ניצולי מספיק ,אבל יש לנו תירוץ נפלא — הגזענות".
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חדר מ צ ב

הושגו רק בזכות עבודת השתדלנות של
העמותות המסייעות לבית הספר ו"תובנות
בחינוך" בראשן .אחת מהן היא ביקורים
של תלמידי המגמה במעבדות של מפעל
המלט נשר ,הסמוך לבית הספר ,והשתתפות
ֶ

הכדורגל בני לוד ,שמרכזה בשכונת הרכבת
והיא ממוקמת בשנים האחרונות בצמרת
הליגה הלאומית.
אף לא אחד מהפרויקטים החינוכיים
הללו היה מתבצע אילו הסתפקה נטור־

"בעבר המשגיחים בבחינות הבגרות באו
מהשכונה .כשגיליתי שכמה מהם אפשרו
העתקות על בסיס חמולתי ,יצרתי קשר עם ראש
אגף הבחינות במשרד החינוך והצעתי לו לשלוח
לפה רק משגיחים יהודים .הוא הסכים"
בסדנאות ובניסויים לימודיים בו.
מגמה מבוקשת נוספת היא המגמה
להנדסת בניין ואדריכלות .גם תכנית
הלימודים שלה שמה דגש על יצירת חיבור בין
תלמידי המגמה לבין מוסדות מרכזיים בחברה
הישראלית ,שלא היה להם עד כה כל קשר
עם תושבי שכונת הרכבת .תלמידי המגמה
משתתפים בסדנאות במתקניה של חברת
החשמל ,שומעים הרצאות של מהנדסי תעופה
בחברת אל על (וגם מבקרים כאורחי החברה
במתקניה בנתב"ג ,הסמוך גאוגרפית לשכונת
הרכבת אך מרוחק ממנה מכל בחינה אחרת)
ומקבלים שיעורים מאדריכל עיריית לוד.
יוזמה חינוכית נוספת הקשורה בלימודים
במגמת האדריכלות מלמדת עד כמה רחוק
מוכנה נטור־חאפי לצעוד בניגוד לזרמים
ולמוסכמות המקובלים ,כדי להגשים את
המהפכה :משנה זו אומצו תלמידי המגמה
לאדריכלות בבית ספרה על ידי הפקולטה
לאדריכלות של אוניברסיטת אריאל.
ארבע המגמות הנוספות עוסקות בהנדסת
פיקוד ובקרה ,בחינוך סביבתי (בשיתוף
פעולה עם חברת נשר ,חברת החשמל
ורכבת ישראל) ,בגיל הרך (תלמידי המגמה
מתנסים בעבודה מעשית בגני ילדים בלוד,
והשנה עוסקים גם בפיתוח תכנית לימודים
ייחודית שתחנך ליחס הוגן כלפי בעלי חיים)
ובתקשורת.
תלמידי בית הספר גם מתנדבים,
בעידודו של בית הספר ,בשורה ארוכה
של מוסדות חברתיים וקהילתיים בלוד
— החל במתנ"סים ,עבור במועדוני נוער
ותחנות של מגן דוד אדום וכלה בתנועת
הצופים המוסלמים .חמישה מתלמידי בית
הספר מסייעים בהתנדבות למאמן קבוצת

חאפי במשאבים וביוזמות שמערכת החינוך
הרשמית מעמידה לרשות הבית הספר שלה.
• • •
לפני קצת יותר משנתיים הוזמנה נטור־
חאפי להשתתף בפאנל בנושא הפערים
במערכת החינוך ,שהתקיים במסגרת כנס
אלי הורוביץ לכלכלה ולחברה באילת.
מרבית המשתתפים בפאנל השוו בין מערכת
החינוך הישראלית לבין מערכות החינוך של
מדינות ה־ OECDוהרבו לקונן על הפערים

מדינת ישראל".
אחרי כל ההשקעה הזו ,את מרגישה שיש
פרי לעמלך?
"כן ,בפירוש כן .אנחנו משקיעים המון
כדי לטפח בתלמידים את ערכי האחריות
והערבות ההדדית ,ואני בהחלט מרגישה
שזה נושא פרי .יש פה תלמידים שבאים
מהמשפחות הכי עניות והכי הרוסות שאפשר
להעלות על הדעת .אנחנו הרי מדברים על
אחת השכונות הכי חלשות במדינה .אני
מסבירה לתלמידים שוב ושוב שלהיות עני זו
לא מגבלה ולא סיבה לוותר לעצמך ולהישאר
חלש; שהחינוך הוא אחת הדרכים העיקריות
לפרוץ את מעגל העוני .וכשאני רואה את
הילדים האלה משתתפים בחוגי רובוטיקה
ובחוגי מוזיקה או רואה אותם לומדים ספרות,
אני מתחילה לראות אור בקצה המנהרה".
מה עוד מייחד את הפעילות החינוכית
בבית הספר?
"יש לנו מערך של מתנדבים ,יהודים
וערבים ,שבאים ללמד אנגלית ,מתמטיקה
ועברית .עצם הנוכחות שלהם בבית הספר
יוצרת תחושה טובה .יש רופאים משניידר
ושופטים מבית המשפט המחוזי בעיר שבאים
באופן קבוע להרצות פה .ילד מהשכונה הכי
ענייה בארץ יושב באודיטוריום של בית
הספר ושומע רופא או שופט שבא במיוחד כדי
לדבר אתו .זה חייב לעשות משהו לכל ילד.

"יש פה תלמידים שבאים מהמשפחות הכי עניות
והכי הרוסות שאפשר להעלות על הדעת ...אני מסבירה
לתלמידים שוב ושוב שלהיות עני זו לא מגבלה ולא
סיבה לוותר לעצמך ולהישאר חלש; שהחינוך הוא
אחת הדרכים העיקריות לפרוץ את מעגל העוני"
הגדולים הקיימים בין ישראל לבין חברותיה
לארגון.
נטור־חאפי ,שהייתה אחרונת הדוברים
בפאנל ,התריסה ואמרה" :אתם רוצים
שהתלמידים במדינת ישראל ילמדו
במערכת חינוך שדומה למערכות החינוך
של מדינות ה־ ,OECDבעוד שאני בסך הכול
רוצה שהתלמידים בבית הספר שלי ילמדו
במערכת חינוך שדומה לזו של מדינת ישראל.
חבל" ,הוסיפה על סמך נסיונה" ,שאנחנו,
כמנהלים ,צריכים להיות תלויים באנשים
טובים שעוזרים לנו ,במקום להסתמך על

אני משוכנעת שכל הדברים האלה יקדמו
אותנו ,בסופו של דבר ,אל המטרה .והמטרה
היא לשנות את המציאות בשכונת הרכבת
בלוד".
איך את מסבירה את הפופולריות של בית
הספר ,שצמח בתוך שש שנים מ־ 90ל־1,173
תלמידים?
"אחד ההסברים הוא שהפעילות החינוכית
בבית הספר גורמת לילדים פה להיות גאים
בעיר שלהם ,בשכונה שלהם ובבית הספר
שלהם .הם יכולים לומר שהם משכונת
הרכבת ולהתהלך זקופי קומה על כך" .

היחידה ללימודי תעודה והתמחות

מזמינים אתכם
ללמוד ולהתקדם
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במערכת החינוך
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עבודה עם תלמידים בעלי צרכים
מיוחדים :התאמה להוראה למטפלים
במקצועות הבריאות ,הוראה מתקנת וכלי
אבחון בעברית ,חשבון ,ערבית ואנגלית,
ניתוח יישומי של התנהגות  ,ABAהתמחות
בהפרעה על רצף האוטיזם ועוד
הכשרה ופיתוח של מנהלים ובעלי
תפקידים :מנהלים ,סגנים ,יועצים
ארגוניים ,רכזי הערכה ועוד
הכשרה והדרכה בפסיכותרפיה :טיפול
רגשי הנעזר בבעלי חיים ,טיפול במשחק,
פסיכותרפיה רב ממדית ,טיפול זוגי
ומשפחתי

הנחה בדמי הרשמה לנרשמים באירוע

קריירה שנייה והסבה מקצועית :עריכה
לשונית ,לימודי תרגום ,מדריכי דיאלוג
וקולנוע ,מידען בחינוך ,מנחי קבוצות,
מדריכי דרמה ,הכשרת מנחים בפעילות
 ODTבטבע ,ספרנות N.L.P ,גינון טיפולי
ועוד.
התפתחות מקצועית :קורסים  ,״עוז
לתמורה״ ו״אופק חדש״7-9
חינוך בגיל הרך :שילוב בעלי צרכים
מיוחדים בגן ,החינוך בילדות המוקדמת
כמכלול חיים ועוד
לימודי אמנות

מרכז מידע והרשמה 1-800-30-10-80

תואר שני M.Ed.
להיות מורים מעוררי השראה
מעיין כהן
סטודנטית לתואר שני
בתרבות עם ישראל והוראתה

אנשי חינוך,
בית הספר לתארים מתקדמים במכללה האקדמית אחוה פותח שעריו להרשמה
ללימודי תואר שני  M.Ed.לשנת הלימודים תשע"ז .הלימודים יתקיימו יום בשבוע במשך שנתיים.
בואו נלמד כיצד ניתן להשביח את מערכת החינוך.
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חינוך מתמטי
לבית הספר היסודי
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מערכות חינוך
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חינ וך רוחני

אסף אל־בר.
"בתכניות שאני
מכיר ומעורב בהן
אני לא מרגיש
שיש שרלטנות"

צילום ארכיון :ראובן קפוצ'ינסקי

מתי ליבליך" .אני לא באה
ללמד אותם על 'רוחניות' ,אלא
איך ניתן לפגוש את עצמנו
במובנים נוספים"

31

סופי ברזילי" .התרגול לא מיועד רק
להתפתחות אישית ,אלא גם למודעות
ולהתפתחות סביבתית"

עמיר פריימן" .ראוי שחינוך יעסוק ,בין השאר,
בדברים החשובים ביותר בנפש האנושית"

"כל מערכת החינוך

צריכה לנשום"
חינוך רוחני הוא הלהיט החם של מערכת החינוך.
מאות אנשי חינוך במכללות להוראה ובאוניברסיטאות
עוברים לאחרונה הכשרה בשיטות ובכלים מגוונים,
כגון מיינדפולנס ,חמלה עצמית ,רפלקסיה ומדיטציה.
מדריכי המורים מספרים איך זה עובד ולמה זה נחוץ

עמוס אבישר" .מיינדפולנס
לא מגיע עם ערכים או
תרבות מסוימת"

א מת י מ ור

ב

היעדר דימוי אחר ,אפשר
לומר שרוחות של רוחניות
מנשבות לאחרונה בעולם
(המחניק לעתים) של לימודי ההוראה
והשתלמויות המורים .יותר ויותר
מוסדות ,ובהם סמינר הקיבוצים,
מכללת אורנים ,אוניברסיטת תל
אביב ,המרכז הבינתחומי בהרצלייה
ואחרים ,מציעים לאנשי חינוך קורסים
שעוסקים ברוחניות בצורות כאלו
ואחרות .השטח סוער .פרחי הוראה,
מורים ,מפקחים ויועצות מגיבים
בהתלהבות.
"אנחנו מזהים מהשטח צורך

משמעותי" ,אומרת מתי ליבליך,45 ,
ממקימות התכנית לתרפיה מבוססת
מיינדפולנס באוניברסיטת בר־אילן
ומנחת השתלמויות "מיינדפולנס
וחמלה עצמית" ,למורות ויועצות
בבית הספר לחינוך באוניברסיטת
תל אביב .היא ,יחד עם דמויות אחרות
המובילות את הנושא במוסדות
השונים ,מדווחת שהביקוש עולה על
ההיצע.
אבל מהי בכלל רוחניות בהקשר
של הכשרת מורים — מדיטציה?
בודהיזם? אמונה דתית כזו או אחרת?
את זה ,מתברר ,קשה יותר להסביר.
"המילה רוחניות מצביעה על הדברים
המהותיים והחשובים ביותר בנפש
וברוח האנושית" ,אומר עמיר פריימן,

 ,57מנכ"ל משותף (עם פרופ' ישעיהו
תדמור) של התנועה להעצמת הרוח
בחינוך ,עורך משותף של שני ספרים
בנושא ומנחה השתלמויות" .אני
מעדיף לא להגדיר מה זה בדיוק ,כי
כל אחד יכול להגדיר את זה בצורה
שונה .ראוי שחינוך יעסוק ,בין השאר,
בדברים החשובים ביותר בנפש
האנושית".
ליבליך" :אם להיות כנה ,אני לא
יודעת מה זה הדבר הזה [רוחניות].
בהשתלמות אנחנו מדברים על
תהליכים קונקרטיים ,מאוד מובנים,
מאוד יישומיים .אנשים מקבלים
מענה פרקטי שהם כל כך זקוקים לו.
זו בעיניי רוח הדברים".
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חמלה עצמית,
מיינדפולנס
ורפלקסיה
להכשרות מורים ברוחניות יש
שלושה נדבכים עיקריים" .הדבר
המרכזי והעדכני ביותר נקרא
בעברית חמלה עצמית" ,מסביר אסף
אל־בר ,41 ,דוקטורנט החוקר חינוך
רוחני לאור הפילוסופיה הבודהיסטית
ומכשיר מורים במסגרות שונות" .זה
לא התרגום הכי טוב ,אבל מדובר
בפרקטיקה רוחנית שמטרתה לפתח
חמלה ואכפתיות לעצמי ולאחרים .זה
תהליך של עבודה פנימית שמתייחס
לאהבה ,לחמלה ולאכפתיות כאל
מיומנויות רגשיות שאפשר לפתח.
אנחנו מבינים שזה חלק מהתפקיד
שלנו כמורים לאהוב את הילדים,
אבל אנחנו לא יודעים איך עושים את

ד"ר סופי
ברזילי" :יש
מורים שאומרים
לי' :תקשיבי,
אני צריכה
להפיק דוחות,
יש לי מטלות,
מה פתאום
לשבת ,להתבונן,
לנשום?' זה
אנטיתזה
להתנהלות
השוטפת"
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זה .ההנחה היא שצריך ללמוד את זה
ולהתאמן בזה .זה שריר .אפילו אם אני
טוב בזה ,אני צריך להתאמן .כמו עם
ריצה וכושר" .לדעתו ,זו הפרקטיקה
החשובה ביותר.
הנדבך השני הוא מיינדפולנס —
"תשומת לב ,קשב ,קשיבות" — שהוא
השער לעולם של עבודה פנימית
ושל היכולת לשים לב לדברים .מעין
בסיס" .המחקר המדעי" ,חשוב לאל־בר
לציין" ,מראה שתרגול מיינדפולנס
משפר בצורה דרמטית את השלומ ּות,
ה־ ,wellbeingשל מי שמתרגל .זה
מפחית סטרס ומשפר קשרים חברתיים.
עצם התרגול מפחית שחיקה .זה משפר
גם את הרווחה שלי כמחנך ומשפיע
על הקשר שלי עם הצוות והתלמידים.
אחד הדברים המדהימים במיינדפולנס
הוא שלכאורה זו פרקטיקה שבה אתה
נכנס פנימה ומתנתק ,אבל הממצא

הכי מובהק ,בטח במחקר במערכת
החינוך ,הוא שזה משפיע על היחסים
הבין־אישיים שלך .זאת אומרת ,לא רק
שהמתרגל לא מתנתק ,אלא שהיכולת
שלו לבוא במגע עם הזולת משתפרת.
וברגע שאני פחות שחוק ופחות מפחד
להישחק ,אני יכול להיות יותר מעורב,
יותר אכפתי ,יותר משולב".
הנדבך השלישי הוא לא בדיוק
תרגול ,אלא יותר עבודה קוגניטיבית,
רפלקסיה על המעשה החינוכי.
"להזכיר לעצמי מה חשוב ,בשביל
מה אני עושה מה שאני עושה.
בפדגוגיה הדיאלוגית ,או בפדגוגיה
של האכפתיות ,חשובה מאוד היכולת
לעבור תהליכים פנימיים שבהם אני
מזכיר לעצמי מה חשוב בעולם .זה
לצקת משמעות לפרקטיקה שאני
חווה לעתים כלא משמעותית .זה
חיוני למורים .לעצור ולראות רגע על

מה חלמתי ,על מה אני עדיין חולם,
מה קורה בפועל ,איך אני בונה גשר
בין הפערים האדירים האלה ואיך אני
עושה תיאום ציפיות עם המציאות,
בלי לוותר על החלומות".
• • •
עבודתו של פריימן בסדנאות
עם מורים ממחישה את העניין הזה.
פריימן מספר שהוא מבקש מכל
משתתף בסדנה לכתוב בין חמש ל־15
שאלות גדולות בחיים ,כאלה שראוי
שכל אדם ייגע בהן .אחר כך הוא מבקש
לסמן את השלוש החשובות ביותר ,ואז
כותב על הלוח רשימה של השאלות
החשובות ביותר שהעלו המשתתפים.
"ואני שואל אותם" ,הוא מספר" ,אם
הם רואים קשר בין השאלות האלו,
הגדולות והמשמעותיות בחיים ,לבין

אסף אל־בר:
"יש הנחה
מקובלת שמורה
צריך להשתלם.
מחייבים
מורים לעבור
השתלמויות.
אבל הן מכוונות
ידע וכלים
בהוראה ,ולא
מכוונות בכלל
למכל ,לנפש,
ְ
לתהליכים
הפנימיים"

מה שהם עושים בכיתות ובתרבות בית
הספר .אני גורם להם לחשוב על זה".
והם רואים קשר?
"הרבה מורים אומרים 'בשביל זה
באנו להיות מורים' .אבל יש גם כאלה
שמתחמקים קצת ,כי יש גם הרבה
התנגדות פנימית לעיסוק בדברים
האלה .יש מי שמעדיפים להתעסק
בנושאים בטוחים וצפויים ,שהתוצאה
בהם ידועה מראש .פה אנחנו מדברים
על משהו מסוכן ,במידה מסוימת ,כי
אתה לא יודע לאן זה ייקח אותך".
לפריימן אין הכשרה פורמלית
בחינוך" .אני כשבע שנים בתחום",
הוא אומר" ,והמסקנה שלי היא שצריך
להתחיל מהכשרת המורים".
למה?
"אם יגיעו לשטח אנשים שהם
עצמם נוגעים ,באיזושהי צורה ,במהות
ובמשמעות של החיים שלהם ושל

החוויה שלהם כבני אדם ,אז גם אם לא
ניתן להם שום פרקטיקות פדגוגיות
ספציפיות ,אני מאמין שבמגע שלהם
עם התלמידים ,משהו מהסוג הזה כבר
יקרה".
אל־בר" :יש הנחה מקובלת שמורה
צריך להשתלם .מחייבים מורים לעבור
השתלמויות .אבל הן מכוונות ידע
וכלים בהוראה ,ולא מכוונות בכלל
למכל ,לנפש ,לתהליכים הפנימיים.
ְ
מורה הוא מישהו שמתקשר עם בני
אדם ,אפילו אם הוא 'רק' מורה מקצועי.
יש לו תקשורת עם ילדים ,וכנראה
שהוא אוהב ילדים בבסיס .המיומנויות
הרוחניות מנסות לענות על השאלה
איך להמשיך לאהוב ילדים ולהיות
אכפתי ולצקת משמעות למעשה
החינוכי בתוך מציאות מסובכת".

בודהיזם לא ,מדע כן

גלגולו של שיעול
ביקור קצר באחת מסדנאות ההכשרה

ב

מפגש האחרון לפני יציאה לחופשת סמסטר בהשתלמות למורות
של מתי ליבליך באוניברסיטת תל אביב אפשר לקבל מושג על
הצורה שבה נפגשים התרגול ,השיח המשתף והמדע .המפגש מתחיל
בארבע אחר הצהריים ,שעה קשה למורות ,שמגיעות מעוד יום עבודה
מתיש ומהפקקים של תל אביב .אבל רוב המשתתפות נראות ערניות
ונלהבות .זה לא מצב שכיח בהשתלמויות מורים .בדרך כלל מורים
בהשתלמויות עייפים ומרוכזים ,כמו תלמידיהם ,בעיקר בטלפון
הסלולרי.
ליבליך ,המנחה ,מבקשת מכולן להסתדר כרגיל במעגל ,והמפגש
נפתח בתרגול מדיטטיבי בן כעשרים דקות .חוויית השקט בקבוצה
של כעשרים משתתפות ,ועוד במסגרת השתלמות ,עושה את שלה.
האווירה הופכת לרגועה ואינטימית.
לאחר התרגול מגיע השיתוף או מה שאפשר לקרוא לו במקרה
זה" :גלגולו של שיעול" .כדי להימנע מחשיפה של דברים שנאמרו
באינטימיות של הקבוצה ,אומר רק שאחת המשתתפות סיפרה
שהרגישה לא נעים כאשר השתעלה במהלך התרגול והרגישה
שזה הפריע לאחרות .מכאן החל שיח מרובה דוגמאות על האופן
שבו אנשים בכלל ,ואולי מורות בפרט ,מרגישים בקלות יתרה
שההתנהגות שלהם ,ולפעמים אפילו עצם הנוכחות שלהם ,מפריעה
לסביבה.
המורות הגיעו מבתי ספר שונים ולא הכירו מחוץ למסגרת
ההשתלמות ,אך שיתפו בחופשיות וגילו אמון הדדי רב מהרגיל

במסגרות מסוג זה .בשלב זה היה אפשר לשים לב לעוד מאפיין
ייחודי של המפגש :חצי שעה לתוכו עדיין לא הוזכרו המילים בית
ספר ,תלמידים ומנהל .המוקד בפירוש היה המשתתפות עצמן.
ליבליך הנחתה את שיחת השיתוף והתחברה לחומרים
התאורטיים הרלוונטיים :תחילה הזכירה מחקר מתחום מדעי המוח
המסביר על המנגנונים האבולוציוניים העומדים ביסוד תחושת
האשמה והביקורת העצמית ולאחר מכן הביאה תאוריה העוסקת
במעבר מביקורתיות עצמית לחמלה עצמית .תחושת האי־נוחות
בעקבות אותו שיעול קיבלה לפתע שפה ומסגרת מדעית ,שאפשרו
הבנה טובה יותר של המנגנונים המוחיים והתגובות הפסיכולוגיות
הנובעות ממנו.
• • •
השלב הראשון בסדנאות הוא פיתוח של המשאב הפנימי.
"לבוא" ,אומרת ליבליך" ,ולהתחיל לפתח מרחב כזה של רגיעה ,של
התבוננות בתהליכים יותר עדינים של עצמן" .השלב היישומי (בבית
הספר) של הכלים שנרכשו בסדנה מתחיל בשנה ב' ,ולפי ליבליך
הוא מידי" .הדרך החדשה שהמורות עברו מיד עוברת לכיתה .הן כבר
במצב שהן נכנסות לכיתה ומבחינות במתח ובלחץ שיש בה .בשיתוף
שמענו על אירועים לא פשוטים ברמה המקצועית .בבתי הספר
שהן עובדות בהם היו אירועים מאתגרים ,והיה מרגש לראות איך
הן מתמודדות ומעבירות הלאה דברים שהן למדו כאן ,גם בלי שזה
הוסבר באופן פורמלי".

מורות בסדנה .המוקד בפירוש במשתתפות עצמן ולא בתלמידים או במנהל צילום :דן חיימוביץ'

תני דוגמה.
"למשל סיטואציה שבה תלמיד מתפרץ פתאום על המורה באלימות מילולית
קשה .הוא שמע איזה משפט וזה הקפיץ לו את הפיוזים והוא קילל קללות איומות.
מה שעלה בקבוצה זה שהמורה שמה לב שלמרות התחושה הלא נעימה שהיא
חוותה ,התעוררה אצלה תשומת לב מידית למצוקה של התלמיד .בעבר ,האוטומט
היה מביא מיד תחושה שהיא חייבת לעמוד על הגבולות ועל המשמר ,להיות חזקה
מול התלמידים ולהגיב ממקום חריף .אבל באותה סיטואציה היה מין רגע קצר
שהאוטומט לא נכנס לפעולה ,ששום דבר בעצם לא נכנס לפעולה .הייתה השהיה".
ומה קרה?
"התלמיד המשיך לצרוח ,אבל הוא ראה שהוא לא מקבל את התגובה שהוא רגיל
אליה .לא הייתה לו הקונטרה הרגילה ,לא היה שם מי שמפחד ממנו ,מי שנבהל.
הרגע הזה שינה את התגלגלות הדברים והוביל לשיח משמעותי עם הילד".

בחינה של התכנים בפעילויות
השונות מלמדת כי אלה לא קורסים
בבודהיזם ,אין בהם נגיעה באמונות
דתיות ואין בהם שום קשר ל"רוחְ ניות"
במובנה הניו אייג'י" .כל קשר בין
התפיסות המוטעות של תרגול רוחני,
נניח לשכב על מחצלת במדבר ולשמוע
מוזיקת עולם ,לבין רוב הדברים
שקורים בתחום מקרי בהחלט" ,אומר
אל־בר" .כל דבר שרלטני ולא רציני
יכול לגרום יותר נזק מתועלת .אבל
בתכניות שאני מכיר ומעורב בהן ,אני
לא מרגיש שיש את השרלטנות הזו".
מה עם החיבור למקורות של
השיטות האלה?
"לפעמים גם הפרקטיקה
כשלעצמה ,במנותק מהפילוסופיה,
יש בה טוב .קח לדוגמה יוגה ,שכולם
מכירים .היוגה המערבית ,שהיא אימון
כושר ,היא חלק זערורי מתוך תפיסה
רחבה ועמוקה של המזרח ,ועדיין היא
דבר טוב .הלוואי שכולם יעשו יוגה.
התחום עבר 'חילון' ו'אקדמיזציה',
והרבה מקומות לוקחים אותו ככה.
המחקרים מוכיחים שזה עושה טוב,
בלי רקע ,בלי פילוסופיה .באים,
מתרגלים וזה עושה למורים טוב .הם
מתקשרים טוב יותר ,הופכים למורים
טובים יותר .אין בזה רע".
גם ליבליך ,בסדנאות שלה,
לא מדברת על המקור המזרחי או
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התרגול והטלפון הסלולרי
הבודהיסטי של הפרקטיקות הרוחניות.
"אצלי לפחות" ,היא אומרת" ,לא
שומעים על זה מילה ,ולא כי אני לא
יודעת .אבל אני מאמינה שאנחנו
צריכים לדעת לתרגם ולאסוף דברים
באופן שיהיה ישים לכולם".

עמוס אבישר ,35 ,מנהל הפעילות
בקהילה של מכון מודע למיינדפולנס,
מדע וחברה בבית הספר לפסיכולוגיה
במרכז הבינתחומי בהרצלייה:
"מיינדפולנס לא מגיע עם ערכים
או תרבות מסוימת .מדובר בפיתוח

חמישים מ"ר בסביבה של טבע
בסמינר הקיבוצים הולך ומוקם מרחב
התבוננות ייחודי שפתוח לכל הפקולטות

ב

מכללת סמינר הקיבוצים עובדים בשנה האחרונה על פרויקט רוחני ייחודי :הקמת
מרחב התבוננות שאמור להיפתח בימים אלה ומטרתו "לטפח התבוננות תוך־אישית
והתפתחות רוחנית ,והוא מהווה נדבך נוסף בעשייה החינוכית־הומניסטית".
לדברי יוסי בן־אשר ,המנהל האקדמי של המכללה ,מדובר במרחב פיזי של כחמישים
מ"ר בסביבה של טבע" .יהיו שם" ,הוא אומר" ,מרצים ,סטודנטים ואנשי מנהלה שיעבירו
דברים ,יעברו דברים .יהיו שם שיתוף ,למידה הדדית ,למידת עמיתים ,מרצים אורחים.
יהיה אפשר לבוא עם הכיתה ולערוך במרחב פעילויות חופשיות".
לילך ניישטט ,מרצה לספרות ושותפה
ביוזמה" :להכשרה שלנו ,שמרוכזת במצוינות
אקדמית וחברתית ,אנחנו מוסיפים נדבך נוסף
— רוחני .מקום של התבוננות וחיבור ,לאו דווקא
דרך הראש ,אלא דרך הגוף והיחס בין האדם
לעולם ולטבע".
לדבריהם ,הרעיון להקמת המרחב עלה
מהשטח — סטודנטים ,סגל ,מנהלה" .אנחנו
תופסים את המכללה כמשהו הוליסטי" ,אומר
בן־אשר" .יש הבנה שיש צורך במקום כזה,
ובמיוחד בזמן הזה ,עם הטכנולוגיה ,כשה'מיינד'
מתרוצץ".
יוסי בן־אשר" .יש פתיחות וצימאון
לדבריהם ,מרגע שהעניין החל לצבור תנופה
למרחב מהסוג הזה"
הם הבינו שבהרבה פקולטות שונות — הגיל הרך,
לשון ,חינוך ועוד — עוסקים למעשה בהתבוננות בדרכים שונות" .אצל חלק מהמרצים
נוצרה דיכוטומיה בין הלימודים לבין הפרקטיקות של ההתבוננות .אנחנו רוצים לשלב.
התחלנו ליצור שפה משותפת .המרחב לא שייך לשום פקולטה ,הוא פתוח לכולם".
נוסף על הפעילויות שיתרחשו במרחב תוקם גם קבוצת חקר שתחקור את הפעילות בו
ואת השפעתה.
בן־אשר" :אנחנו בונים את זה כבר יותר משנה בתהליך עדין והדרגתי" .העבודה על
המרחב ,הם מדגישים ,נעשית כולה בהתנדבות .בן־אשר" :יש פתיחות וצימאון למרחב
מהסוג הזה".
אתם לא ממהרים להיענות לצורך מהשטח שייתכן שהוא אופנתי ,אולי אפילו
פופוליסטי?
ניישטט" :השאלה לא מטרידה אותי ,כי אני יודעת מתוך אילו מניעים אני ומי
שמסביבי פועלים .אולי רוחניות זה אופנתי ,אבל בעיניי זה לא מזהם את הכנות
וההתכוונות האמיתית של המהלך הזה .הוא מתהווה כרגע ,ונחכה ונראה איך הוא יצמח.
החזון שלי הוא שהפרקטיקות של ההתבוננות ,הקשב ,הסובלנות והאווירה יהיו משהו
שהסטודנטים יוכלו לקחת מכאן לבתי הספר שהם יעבדו בהם".

מערבי של טכניקה ותפיסה מזרחית
שנשענת על בודהיזם ,זן וויפאסנה.
כל המדריכים שלנו מגיעים מהרקע
הזה .בהכשרה של המנחים יש חלק
שלם שעוסק בקשר לבודהיזם .אנחנו
לא מסתירים את זה ,אבל האמירה
היא שגם בלי זה — זה עובד .לא נדרש
הרקע הזה כדי להגיע לאפקט הרצוי.
אין שום אלמנט בודהיסטי בקורסים,
חוץ מאזכור המקורות .יש אנשים
דתיים שעושים את הקורס ומוצאים
חיבור ליהדות .אצל המוסלמים רק
עכשיו התחיל קורס ,ואני מניח שמהר
מאוד הם ימצאו קישורים לאסלאם .זה
בסיס .אלו עקרונות אוניברסליים של
החברה האנושית".
ליבליך" :בשנה שעברה לימדנו
את המפקחות של היועצות החינוכיות.
ישב שם מישהו מהחינוך החרדי
ומישהי מהחינוך הערבי .אני לא
באה ללמד אותם על 'רוחניות' ,אלא
איך ניתן לפגוש את עצמנו במובנים
נוספים ,כאלו שאנחנו לא רגילים
אליהם והם מאפשרים ותורמים לנו".
• • •
בעוד שהחיבור לפילוסופיות
מזרחיות מוצנע ,החיבור למחקר
המדעי העדכני בתחומים כגון מדעי
המוח ,פסיכיאטריה ופסיכו־פדגוגיה
מובלט בגאווה .אבישר" :מחקרים
מראים שאנשים שמתרגלים הם
אמפתים ומוסריים יותר .טוב להם
יותר ,אז הם תורמים לכך שיהיה טוב
יותר".
לדבריו ,האקדמיזציה של הנושא
מאפשרת לתחום לקבל מהממסד
מקום ,שלא לומר חיבוק" .זה אתגר
משמעותי להיכנס למערכת החינוך",
אומר אבישר" .זה לא פשוט לדבר
כזה חדשני ושונה מהנוף .מדיטציה,
התבוננות ,תרגולים ,זה לא טריוויאלי
לאף אחד ,בטח לא למערכת שמרנית
כמו מערכת החינוך .הדרך שבה אנחנו
עושים את זה היא באמצעות המדע.
יש לנו מרכז לחקר המוח [מרכז סגול
למוח ותודעה] .אנחנו מגיעים עם
הכובע האקדמי ואומרים' ,תשמעו ,יש
כאן תרגול מנטלי שמחקרים מראים
שהוא מוריד שחיקה ,לחץ וחרדה.
משהו שעובדתית מעלה אמפתיה
וחמלה .אפשר לבדוק את זה גם ברמה

"הרבה פעמים" ,מספר עמוס אבישר" ,להשתלמויות מורים יש פן של לדפוק שעון.
אנחנו מבקשים מהמורים שינסו להשתחרר ,אומרים להם' :עכשיו שמים טלפונים בצד' .זה
לא קל .בהתחלה יש איזה קושי והתנגדות לשים אותם בצד".
טוב ,טלפונים זה עניין רגיש.
"אבל מה שיפה במיינדפולנס זה שכל קושי הופך לכלי עבודה .אם קשה לעזוב את
הטלפון ,מדברים על זה ובודקים מה זה ,ממה זה נובע ומה עושים עם זה .בסופו של דבר
יש הבנה שזה משחרר ונעים .אחרי כמה דקות של תרגול ,כשכל אחד מכונס בעצמו ,השיח
אחר ,האווירה אחרת .יש הרבה יותר שקט ,ומתאפשר דיון שהוא לא הדיון הרגיל שבו לא
תמיד יש הקשבה אמיתית ופעילה".

הפסיכולוגית חברתית וגם ברמה
של המוח .שינויים במוח של תרגול
מדיטציה .ולא מדובר בתרגול של
ארבעים שנה במערה ,אלא בשמונה
מפגשים .יש דיווח עצמי ויש בחינה.
זה לא צחוק .זה מאוד עוזר' .וזה מקל
מאוד על הבליעה של הדבר המוזר
הזה".

("הרוב מגיעים מתואר ראשון או שני
בחינוך ,אבל יש גם אחרים"); שלושה
קורסים אחרים מיועדים לאנשי
סגל ומנהלה ("מורי מורים ואנשים
שעובדים עם מורים").
מה התועלת החינוכית בכלי הזה?
"התרגול מפתח עמוד שדרה
פנימי שקשוב לעצמי ולאחרים .עמוד
השדרה הזה נדרש בעבודה עם אנשים

לשים לב לרגע
ולהיות בו
אימוץ השיטות האלה אינו מובן
מאליו למורים .ד"ר סופי ברזילי,54 ,
מלמדת מודעות קשובה בחוג לחינוך,
חברה וקיימות במכללת אורנים" :יש
מורים שאומרים לי' :תקשיבי ,אני
צריכה להפיק דוחות ,יש לי מטלות,
מה פתאום לשבת ,להתבונן ,לנשום?'
זה אנטיתזה להתנהלות השוטפת.
אנחנו מבקשים את ההפך מזה .את
המקום להקשבה ,להתבוננות".
בקורסים שהיא מלמדת יש
למיינדפולנס ולחמלה עצמית תפקיד
חשוב .מודעות קשובה היא לדבריה
הגדרה בסיסית למדי של העניין.
מה זה אומר מודעות קשובה?
"זו איכות של מודעות ששמה
לב לדברים .האדם שם לב לעצמו,
לתחושות שלו ,למחשבות ,בלי
שיפוטיות .זו התבוננות .אין
במיינדפולנס משהו אקטיבי .אנחנו
מתבוננים ,נותנים לדברים להיות
ורואים שתוך כדי זה הדברים משתנים.
משהו קורה בנשימה .למשל :אני
רגועה או לא? ההתבוננות היא חקירה
לכל דבר ועניין .אני יכולה לשים לב
לרגע ולהיות ברגע הזה ,וזה לא מובן
מאליו ולא מאוד פשוט".
קהל התלמידים שלה מגוון .קורס
אחד הוא קורס בחירה לסטודנטים

מתי ליבליך" :אם להיות כנה,
אני לא יודעת מה זה הדבר
הזה (רוחניות) .בהשתלמות
אנחנו מדברים על תהליכים
קונקרטיים ,מאוד מובנים,
מאוד יישומיים .אנשים
מקבלים מענה פרקטי
שהם כל כך זקוקים לו"
עמיר פריימן" :הרבה מורים
אומרים 'בשביל זה באנו
להיות מורים' .אבל יש גם
כאלה שמתחמקים קצת ,כי
יש גם הרבה התנגדות פנימית
לעיסוק בדברים האלה"
ובטח בעבודה חינוכית ,כי המורה
מביא את עצמו להוראה .זה יוצר
מקום לפיתוח האדם .מה יותר חשוב
מזה בתוך ההוראה?"
המשתתפים לדבריה אינם הקהל
הטיפוסי של סדנאות רוחניות ,והם
מגיבים בצורה מעניינת" .עולות
המון התנגדויות .גם אם אתה מזמין

את עצמך לתרגול ,בפנים מתרחשים
מאבקים פנימיים ,כי התודעה
האוטומטית זורקת אותך לעשייה ,ל־
 .doingכל החוויות הראשוניות של
הישיבה במדיטציה הן מאבק תמידי
נגד הכוחות הפנימיים האוטומטיים.
מה שקשה ביותר זה הגילוי הראשוני
שהתודעה שלי לא נתונה לי .אתה
מגלה שאתה לא יכול לנהל את
התודעה .זה גילוי מרעיש .מה שנדרש
זה פיתוח של רצון ונחישות לעמוד
מול המאבקים הפנימיים האלה .אני
מעריצה ומעריכה כל תלמיד שנשאר
ללמוד".
עדיין לא ברור לי הקשר לחינוך.
"טיפוח נוכחות ערה בלב פתוח
ואוהד הוא תנאי לחינוך .אי אפשר
באמת לחנך בלי לטפח הלך רוח פנימי
כזה — מול עצמנו ,מול תלמידים ,מול
הורים ,ביחס לאנשי הצוות שעובדים
אתי ,המנהלת ועוד .מורה הוא אדם
בשירות ,אם הוא יודע ומסכים עם
זה ואם לאו .לכן חשוב להעניק לו
כלים שיעצימו אותו ויביאו אותו
להתפתחות ולצמיחה אישית גבוהה
יותר .הכלים של ההתבוננות הקשובה
מאפשרים התיידדות עם מה שקיים
ומצמצמים עוד קצת את הפער בינינו
לבין כל דבר במציאות חיינו .מה
שהשגתי בתהליך ההתיידדות לא
נלקח ממני .הוא שלי ,נטוע היטב
בלבי ,וכל מה שדרוש לי הוא להיזכר,
לנשום ,להתבונן ,להבחין איפה אני
כעת ולבחור שוב ושוב מי אני רוצה
להיות כעת .אלו שאלות של החקירה
המתבוננת".
אל־בר" :ההנחה היא שהרכיב הכי
חשוב במעשה החינוכי הוא המורה.
יותר מהכיתה וממערכות התקשוב
וממספר התלמידים .המורה הוא
המפתח .עדיף שייתנו לו תנאים
מיטביים ,אבל בהינתן המצב הקיים,
הוא הכי משפיע .לכן עולמו הפנימי
כל כך חשוב .זה מתחבר לשאלה מה
זה חינוך .האם ללמד מתמטיקה זה
חינוך? ההבחנה היא גם בין חינוך לבין
הוראה .זה לא אותו הדבר .נדמה לי
שאנחנו עוסקים במערכת החינוך ולא
במערכת ההוראה .בהקשר של חינוך,
על אחת כמה וכמה ,המקום של המורה
עוד יותר חשוב .גם בעולם של החינוך
הדיאלוגי ,שממנו אני בא ,יש חשיבות
לעולמו הפנימי של המורה .כשהוא
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נמצא במצב פנימי טוב ,פתוח ,מכיל,
אכפתי ,אז גם התפוקות שלו כמעביר
חומר ,כ'מורה' ,משתפרות".
ברזילי" :אני לא מבקשת מאנשים
לשנות או להשתנות .אני לא אומרת
'תהיו אמפתים' או 'תהיו יותר
קשובים' .זה שהם מתאמנים בהקשבה
ובריקוד בתוך התודעה מאפשר הכול.
העניין הוא לעצור רגע את הטייס
האוטומטי .להשהות את התגובה".

להסתכל פנימה או
להביט החוצה
קל להיסחף בהתלהבות הכנה
שמפגינים העוסקים במלאכה .רובם
ככולם עברו כברת דרך "רוחנית"
בחייהם והם מגיעים לחינוך עם רצון
עז לחולל שינוי משמעותי .עם זאת
במהלך השיחות עולה תהייה :האם
החינוך לא אמור להפנות מבט אל
החוץ דווקא? אל "העולם האמיתי",
שבו כוחות שוק וממשלות קובעים
את המדיניות ואת רוח התקופה ויש
בו עוולות ואתגרים שראוי לחנך
לזהותם ולשנותם? ואם כן ,האם ייתכן
ש"חינוך רוחני" ,שעיקרו הפניית
המבט "פנימה" ,משרת ,בלי כוונה ,את
הכוחות השליליים האלו? וגם ,האם
נכון להוסיף לעומס ,הקיים ממילא
במערכת ,נדבך נוסף?
אבישר" :זו ביקורת מעולה ונכונה,
ואנחנו עוסקים בזה הרבה .יש לנו כנס
במכון מודע שעוסק באתיקה של
מיינדפולנס ,באיך לא הופכים אותו
למשהו אינסטרומנטלי שתפקידו רק
להביא ציונים או לנהל את הכיתה
כך שיהיו בה שקט ומשמעת .המטרה
עמוקה מזה .אנחנו עוסקים בשאלה
איך להפוך את זה ל'מערבי' בלי לרדד
את זה".
פריימן" :הנגיעה בדברים
המהותיים והמשמעותיים בחיים לא
עומדת בסתירה ,ודאי לא בכמות הזמן
שהיא לוקחת .כשהלימודים מתחברים
לדברים המשמעותיים ביותר ,בן אדם
שמבין למה ואיך יהיה מ ּונע יותר
ללמוד את מה שהוא צריך ללמוד
בבית הספר".
ברזילי" :התרגול לא מיועד רק
להתפתחות אישית ,אלא גם למודעות
ולהתפתחות סביבתית .בסופו של
דבר ,אני מביאה את עצמי לכל מקום

שאני מגיעה אליו".
אל־בר" :יש באמת מאמר מפורסם
של סלבוי ז'יז'ק שקוטל את הופעת
הבודהיזם במערב כשותף לקפיטליזם
— בוא נזרוק מורים עם ארבעים
תלמידים לכיתה ,ניתן להם שכר נמוך
ועבודה בלתי אפשרית ,אבל ניתן להם
פרקטיקה רוחנית שתקל עליהם כך
שלא יישחקו לגמרי .ברור שהשינוי
שנדרש הוא שינוי מערכתי .לדעתי,
כל מערכת החינוך צריכה לנשום
ולתרגל מיינדפולנס .מדברים על
שעות שהייה? אז שיהיה זמן לשהות
באמת .שיהיה זמן לדבר עם תלמיד
בלי לחשוב על עשרות מבחנים שיש
לבדוק .כל המערכת צריכה להפחית
סטרס ,להיות מערכת שיש בה יותר
אכפתיות וחמלה ,כמשהו שמכונן
אותה; שתהיה בהירות שהמעשה
החינוכי ,לפני המתמטיקה והאנגלית,
הוא מעשה של אכפתיות ודאגה
לתלמידים; שבית הספר יהיה מקום
שבו התלמידים לומדים לפגוש את

ד"ר סופי ברזילי" :התרגול
מפתח עמוד שדרה פנימי
שקשוב לעצמי ולאחרים.
עמוד השדרה הזה נדרש
בעבודה עם אנשים ובטח
בעבודה חינוכית ,כי המורה
מביא את עצמו להוראה...
מה יותר חשוב מזה?"
אסף אל־בר" :היוגה
המערבית ,שהיא אימון
כושר ,היא חלק זערורי מתוך
תפיסה רחבה ועמוקה של
המזרח ,ועדיין היא דבר טוב.
הלוואי שכולם יעשו יוגה"

העולם ולמצוא בו משמעות עמוקה.
בעיניי בבית ספר טוב יש למחנכים
ולמחנכות זמן להסתכל על המציאות.
הם לא עסוקים רק בלהגיד לילדים
מה לעשות ,אלא בלחשוב יחד אתם

מה טוב להם ולעולם".
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תמי אומנסקי ,סגנית
מנהלת אגף ייעוץ
במשרד החינוך
והממונה על פיתוח
מקצועי וייעוץ בגני
ילדים ,משוכנעת
ביכולתו של
מיינדפולנס להועיל
למערכת החינוך" .כל
המחקרים על רווחה
נפשית מצביעים על
כך שזו אחת התפיסות
שמקדמות אותה"
נאוה דקל

"

מערכת החינוך יכולה להרוויח
בענק מהכנסת מיינדפולנס לבתי
הספר" ,אומרת תמי אומנסקי,
סגנית מנהלת אגף ייעוץ במשרד
החינוך והממונה על פיתוח מקצועי
וייעוץ בגני ילדים" .הקצב במערכת
החינוך מוטרף ,ותרגול של מודעות
קשובה יהפוך אותה ליותר שפויה
ומאפשרת".
היא עצמה יזמה וארגנה הכשרות
במיינדפולנס ליועצות ,אחרי שעברה
הכשרות הוליסטיות שונות ובהן גם
מיינדפולנס.
די מפתיע שמשרד החינוך פתוח
לכיוון רוחני כזה.
"בהתחלה ,הכיוון הרוחני הזה
באמת לא היה מקובל במשרד החינוך,
וגם היום אנחנו עדיין בתחילת הדרך.
בהנהלת שפ"י (השירות הפסיכולוגי־
ייעוצי) יש היכרות עם התחום כבר
כמה שנים ,ולפני שנה וחצי החלטנו
לפתוח קבוצה ראשונה במיינדפולנס
למפקחים על הייעוץ ,המתמודדים
עם אירועי לחץ וחירום רבים.
ההתחלה הייתה מתוך מבט אישי,
בהקשבה לעצמנו ,ובהמשך התמקדנו
בהתמודדויות המקצועיות .ההכשרה
הזו נתנה לי את הדחיפה להמשיך
ולהרחיב את ההשתלמויות בנושא".
בד בבד ,היא מספרת ,אחרי הקיץ
הקשה של צוק איתן ,ביקשו מפקחות
מהדרום קבוצת מיינדפולנס ובהמשך
"החלטנו להציע הכשרות במודעות

"תרגול של מודעות קשובה
יהפוך את מערכת החינוך
ליותר שפויה ומאפשרת"
גם לעבודה עם ילדים עם קשיי
קשב וריכוז" .אנחנו חיים בעולם עם
גירויים אין־סופיים ,ומיינדפולנס
מאפשר לנו לא להיות תגובתיים ולא
להיכנס לסחרחורת הזו .לילדים עם
קשיי קשב וריכוז קשה להיות נוכחים
כאן ועכשיו .תרגול של מיינדפולנס
מחזיר אותם לעצמם ולמה שהם
עושים באותו רגע".

קשובה גם ליועצות במסגרת הפיתוח
המקצועי ,דרגות  ,9–7באוניברסיטת
תל אביב .קיבלנו את האישור
והתמיכה של המנהל להכשרת עובדי
הוראה ושל האגף לפיתוח מקצועי
במשרד החינוך".
הייתה היענות?
"הקבוצה הראשונה התמלאה מיד.
השנה פתחנו קורס ליועצות וקורס
ליועצות ומורים באוניברסיטת תל
אביב ועוד קורס במכללת אורנים.
יש קורסים נוספים של מיינדפולנס
לאנשי חינוך .נדהמתי מהביקוש
הרב ומההצלחה הרבה שיש לקורסים
ה'רוחניים' האלו ,ולשמחתי נראה
לי שהיום כבר לא צריך לשכנע
בחשיבותן של ההכשרות בנושא
מיינדפולנס".

• • •

תמי אומנסקי" .כשאני מתרגלת ,אני הרבה יותר מחודדת"

• • •
במה המיומנות הזו במיינדפולנס
יכולה להועיל למערכת החינוך?
"כל המחקרים על רווחה נפשית
מצביעים על כך שזו אחת התפיסות
שמקדמות אותה .מוכח מדעית
שהמודעות הקשובה מפחיתה חרדה
ולחצים ,מפתחת גישה חומלת גם
כלפי עצמך וגם כלפי האחר ומחזקת
את האני .ואני חושבת על מקצוע
הייעוץ ,שמיועד לקדם רווחה נפשית
במערכת החינוך .אין לי ספק שיועצות
שעוברות הכשרה במיינדפולנס
מקבלות מתנה משמעותית גם בקידום
הרווחה הנפשית שלהן כנשות מקצוע.
הן יכולות לפגוש את עצמן באופן
לא שיפוטי וביקורתי וללמוד לקבל
חמלה מהאחר .אחרי שעברו את החוויה
בעצמן הן יכולות כמובן להיעזר
במודעות הקשובה בעבודה שלהן עם
מורים ,תלמידים והורים".
מיינדפולנס מעולה ,לדבריה,

לדברי אומנסקי ,כשמתרגלים
מיינדפולנס הוא הופך בתוך כמה
חודשים לאורח חיים המשפר את כל
מדדי הקיום האישיים והמקצועיים.
"כשאני מתרגלת" ,היא אומרת" ,אני
הרבה יותר מחודדת ,יותר רגועה
ופחות מוצפת ,כך שאני יותר פנויה

לאחרים".

"מיינדפולנס יביא ברכה גם לגננות"
"התאהבתי" ,אומרת מיכל עוז ,מרכזת הייעוץ לגיל הרך במחוז תל אביב ואח"מ (אקלים
חינוכי מיטבי) ארצי בגני ילדים בארץ" .התחלתי את ההשתלמות במיינדפולנס באוניברסיטת
תל אביב ,ועד עכשיו חוויתי מפגשים שמשלבים ידע תאורטי ותרגול של מדיטציות ונשימות.
זה מאפשר רגיעה ,התבוננות והתחברות של האדם לעצמו .אין חוויה כזאת ביום יום שלנו.
אנחנו נמצאים בסביבה של רעשים ,ופתאום יש משהו שמחובר לצרכים ,למחשבות ולנשימות
שלך".
את חושבת שתשתמשי בלמידה הזו בגני הילדים?
"בוודאי .מחקרים מראים שאצל ילדים בגנים רמת הקורטיזון גבוהה ,כלומר הם נמצאים
במתח משום שהם צריכים להיות קשובים למה שקורה סביבם ,והם נדרשים לשליטה ולוויסות
רגשי והתנהגותי .המיינדפולנס מאפשר אתנחתא והתנתקות מהשגרה השוטפת של הגן .זה
משהו שמרגיע וממש עושה פלאים .אם יש ילדים שהוויסות קשה להם והם מגיבים בעצבנות
ובתוקפנות ,אין לי ספק שכשילמדו טכניקה כזו הם יוכלו לעשות עצירה ויוכלו להבין איך
לנשום ולהירגע ורק אחר כך להמשיך את היום .אני מוצאת את עצמי גם בבית אומרת לילדים
שלי לעצור ,לנשום ולהירגע .מיינדפולנס יביא ברכה גם לגננות ,כי כשלומדים לעשות עצירה
לכמה דקות זה מאפשר שיקול דעת וקבלת החלטות ממקום נינוח יותר .זו רווחה נפשית שחשוב
לי לנסות להעביר הלאה ,גם לצוותים החינוכיים וגם לילדים".

הדהחינוך
פברואר 2016
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חינ וך רוחני
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הפוטנציאל המיטיב
מהי רוחניות ,איך היא מתפתחת ובאילו ממדים,
מדוע ראוי לחנך אליה וכיצד עושים זאת

ר

ספרה
וחניות קשורה בראש ובראשונה לקיומה של ֵ
פלאית ,נשגבת ,קסומה ,על־זמנית ,אין־סופית ובעיקר
עלומה .במילים אחרות ,רוחניות נוגעת לממד של רוח
— משהו מעבר לפיזי ולפסיכולוגי ,לגוף ולנפש.
ספרה זו של רוחניות נתפסת באופנים מגוונים מאוד .יש
ֵ
הסוברים שהיא חיצונית לאדם או לעולם (טרנסצנדנטית); יש
הסוברים שהיא חלק מן האדם ומן העולם (אימננטית) ושיש לנו
נשמה שהיא ליבתו של הממד הרוחני בהווייתנו; ויש הסוברים
שהממד הרוחני נמצא גם בחוץ וגם בפנים ולמעשה מצוי ועובר
הספרה הזאת אלוהים; יש המכנים אותה
בכול .יש המכנים את ֵ
כוחות טבע ,אנרגיה ,אין־סוף ,הנשגב או הקדוש; ויש הסבורים שאין
טעם לחקור בה שכן היא אינה נגישה להבנת האדם .רוחניות כוללת
לספרה זו .היא עוסקת בשאלה
גם את ההתייחסות והקשר של האדם ֵ
אם אפשר בכלל להשיגה ואם כן — איך אפשר וראוי לעשות זאת.
מרבית ההגדרות של רוחניות עוסקות בשאלת משמעות החיים
ומטרתם בהקשר לממד הרוחני של ההוויה :מה אומרים קיומה
הספרה הרוחנית על החיים והקיום כאן ועל משמעות
ואופייה של ֵ
החיים ותכליתם .לבסוף ,רבות מההגדרות של רוחניות עוסקות
גם בהשפעותיהן של תובנות אלה על ההתנהלות הראויה בעולם.
לנוכח הגדרות אלו אפשר בטעות לחשוב שרוחניות עוסקת רק
באמונה בקיומו של ממד רוחני בהוויה ,אך לא היא .רוחניות כוללת
מחשבות (קוגניציה) — אמונות ,תפיסת עולם וידע על הממד
הרוחני ומשמעויותיו .כרוכות בה גם חוויות ,רגשות ,תחושות
גופניות ותחושות הקשורות לממד הרוחני (חוויה מיסטית ,תחושה
של התפעמות ופליאה) ,ופעמים רבות גם פרקטיקות רוחניות
שמבטאות את הממד הרוחני או מאפשרות קשר אליו (תפילה,
מדיטציה ,תקשור).
בנוסף רוחניות נוגעת גם להתנהגות או לפעולה בעולם אשר
מבטאות את הממד הרוחני כפי שהאדם משיג אותו .הכוונה היא
לאמונות ולתפיסות עולם (למשל :אני מאמין באלוהים; אני יודע
פרופ' עפרה מייזלס היא פסיכולוגית התפתחותית ,לשעבר דיקן הפקולטה לחינוך
באוניברסיטת חיפה ויו"ר המזכירות הפדגוגית של משרד החינוך .חוקרת רוחניות
והתפתחות רוחנית בעשור האחרון

מה מטרת חיי); לחוויות (למשל :חוויות מיסטיות ,תחושות קדושה,
הרגשת ביטחון או פחד אל מול הנשגב); לפרקטיקות (למשל:
מתפלל כל יום ,מדליק נרות ,עולה להרים להתבודד ,מפרש
סימנים); וגם לפעילות שנגזרת מכל אלה (למשל :עזרה לזולת,
הודיה על הטוב).
יש הסבורים שרוחניות ודת הן היינו הך .ואכן ,דתות שימשו
בהיסטוריה זירה מרכזית לביטוי הממד הרוחני .כיום רוחניות
ודתיות נתפסות כשני היבטים נפרדים אך קשורים .דתיות כרוכה
בספרה
בהשתייכות לקהילה ממוסדת יחסית ,שבמסגרתה האמונה ֵ
מובנים
הרוחנית ודרכי ביטויה באמצעות מנהגים ופרקטיקות ְ
יחסית ומחייבים.
רוחניות ,לעומת זאת ,נתפסת כמשקפת את הממד האישי,
לספרה הרוחנית ואת השפעותיו של
הפנימי והחווייתי של הקשר ֵ
ממד זה על משמעות החיים ותכלית קיומו של האדם .זו גם הכוונה
בהקשר של מאמר זה ,שיעסוק ביישומיה של רוחניות בחינוך ,אך
רוחניות יכולה לבוא לידי ביטוי גם במסגרת דת מסורתית ואף
במסגרת דתות חדשות או צורות מתחדשות ועכשוויות של דתות
מסורתיות.

רוחניות כחלק מההוויה האנושית
רוחניות נתפסת כממד אוניברסלי בהוויה האנושית ועל כן היא
רלוונטית לכל אדם .יתרה מזו ,כל אדם יכול לחוות חוויות רוחניות
ויכול להתפתח במרחב הרוחני .ממחקרים וסקרים בינלאומיים
בקרב מבוגרים ובני נוער עולה שבמרבית מדינות העולם ,כולל
בישראל ,נושא הרוחניות או הדתיות רלוונטי ומשמעותי לכ־75
אחוז מהאוכלוסייה .עם זאת בני אדם שונים במידת השקעתם
בממד הרוחני בחייהם ובמידה שהתפתחות בכיוונים אלו חשובה
ומרכזית להם.
לפי מרבית התפיסות המרכזיות של רוחניות ,כולם מתפתחים
רוחנית ,בין שהם מכנים זאת כך ובין שלא .בתאוריה הידועה
של אריק אריקסון ,למשל ,על ההתפתחות בטווח החיים רוחניות
וחיפוש תשובות על שאלות רוחניות הן חלק מרכזי מתפיסת
הזהות ויש להן תפקיד משמעותי בגיבושה.

הפסיכולוגיה העל־אישית (טרנספרסונלית) ,שפיתח אברהם גם קשורים ומחוברים ומשפיעים אלה על אלה באופן רב־ממדי.
מאסלו יחד עם אחרים ,רואה ברוחניות שלב נוסף בהתפתחות
הציר המרחבי הראשון הוא "עמוק פנימה" .הוא כולל עבודת
האנושית לאחר שלב המימוש העצמי (ליבליך  .)2009הגישה העל־ מודעות על העצמי לכיוון של יותר הבנה ,ניקיון ,דיוק ,זוך,
אישית מניחה שמרחב ההתפתחות המלא של האדם הוא ֵמעבר אותנטיות ומוסריות (לכיוון הנכון ,הטוב והיפה הפנימי) .תהליך זה
למימוש עצמי ֵ
ומעבר לפירמידת הצרכים שמאסלו הציג בכתביו דומה מאוד לתהליך של טיפול פסיכולוגי ,שכן הוא עוסק בהסרת
הקודמים ,והוא קשור לאפשרות החיבור של האדם לממד שהוא חסמים ,בניקוי ובעבודה פנימית על הגנות ,כעסים וחרדות .הייחוד
ֵמעבר לגשמי ולקונקרטי.
שלו הוא ההבנה האחרת של קשיים אלו מנקודת מבט רוחנית.
תפיסה זו רואה את האדם כשלם ובו גוף ,נפש ורוח שמשולבים
המעבר" .הוא
הציר השני של ההתפתחות הוא "למעלה אל ֵ
זה בזה .האדם מחובר חיבור עמוק והדדי לסביבתו האנושית כולל תהליך של חיפוש והתפתחות לכיוון של התמזגות עם
הקרובה והרחוקה — לחי ,לצומח ולטבע בכללותו ,ולמעשה האין־סופי והנשגב; זוהי התפתחות לכיוון קשר עם הממד הרוחני,
לכל מה שקיים .מבחינה זו כל אדם הוא רוחני ,אם הוא מכנה את תפיסתו על כוליותו הבלתי מושגת ופיתוח היכולת לחוות אותו
התנסויותיו רוחניות ואם לא.
ביום יום .בנוסף ציר זה כולל פיתוח
ואכן ,מחקרים מראים שכמעט לכל
יכולת התבוננות מלמעלה אל העולם
ממחקרים וסקרים
אחד יש או היו חוויות ותובנות הקשורות
והעצמי והבנה של ההוויה האישית וגם
מבוגרים
בקרב
בינלאומיים
לרוחניות או לתפיסת המקודש ולמה
של כל מה שקיים מנקודת מבט זו.
ובני נוער עולה שבמרבית
שקיים ֵמעבר לגשמי .אין כמעט אדם
הציר השלישי הוא "חיבור רב־ממדי
מדינות העולם ,כולל
שלא היה עסוק בשלב זה או אחר
לכל הצדדים" .הוא כולל תחושת חיבור
בשאלות הגדולות של החיים :מאין
עמוקה לאחרים ,לטבע ולעולם באופן
בישראל ,נושא הרוחניות או
באנו ,לאן אנו הולכים ולשם מה; מהו
שמבטא את הקדושה .ציר מרחבי זה כולל
הדתיות רלוונטי ומשמעותי
המשמעות
המוות ומה קורה אחריו; ומהי
גם התנהלות ביום יום שמשקפת חיבור
־
לכ  75אחוז מהאוכלוסייה
האולטימטיבית של החיים.
קסום זה (למשל ,התנהלות אכפתית,
למעשה ,אנשים נוגעים בממד
מכבדת ,נינוחה).
אנשים נבדלים בדגש שהם נותנים לכל אחד ממרחבי
הרוחני של ההוויה בדרכים מגוונות — ברגע קסום (sacred
 )momentשיש בו התרחבות הנפש או התעלות הרוח לנוכח נוף ההתפתחות ,והדגשים עצמם יכולים להשתנות בתקופות שונות.
טבע מופלא; כשהלב מלא הודיה ברגע של חסד וקבלת עזרה שלא גישות רוחניות שונות מדגישות היבטים שונים בתוך תהליך
הייתה צפויה; או בעת חוויה מציפה של רוך ואהבה אל מול רך ההתפתחות ולעתים מציגות העדפות למרחבים שראוי יותר
להתפתח בהם .לתפיסתי ,התפתחות רוחנית כוללת תנועה
נולד.
והתפתחות לאורך כל אחד מהמרחבים וגם התפתחות התוֹ אם
וההרמוניה בין שלושתם.
התפתחות רוחנית
מתיאור אידילי זה יכול להשתמע שהתפתחות רוחנית היא
תהליך ההתפתחות הרוחנית שונה מתהליכים התפתחותיים כולה התעלות ,קרבה לנשגב וקדושה ,ולא היא .אמנם תחושות של
אחרים דוגמת התפתחות מוטורית או קוגניטיבית ,כיוון שהוא התעלות והתרחבות הנשמה מתרחשות ,והן משמעותיות ביותר,
ייחודי יותר לאינדיווידואל ויש בו מסלולים ותהליכים שונים אך תהליך ההתפתחות הרוחנית אינו קורה מאליו .הוא דורש
לאנשים שונים .תהליך ההתפתחות הוא ככל הנראה לא לינארי התכווננות ,פתיחות ,מודעות עצמית ,אומץ ומאמץ לא מבוטל,
— יש בו התקדמות ונסיגה ואין לו נקודת סיום ברורה .התפתחות ויש בו גם רגעים של קושי וכאב.
רוחנית משמעה פיתוח היכולת הפנימית של האדם לחוות את
ולחפש
ול"מעבר"
הרוחניות בכל ממדי הווייתו ,לבטא קשר לנשגב ֵ
ו"רוחניות"
ְ
רוחניות
ָ
תשובות על שאלות של משמעות הקיום ותכליתו.
בחלק מן ההמשגות על התפתחות רוחנית יש התייחסות לחוויה
ההבחנה שקיימת בחברה הישראלית בין רוחניות רצינית,
או הוויה ייחודית שמתפתחת ועולה מן הקשר עם הנשגב ,והיא עמוקה ואמיתית לבין "רוחְ ניות" ,שמבטאת יחס שטחי ולא
התרחבות והתעלות מעבר לעצמי .נטען שהתפתחות רוחנית אותנטי להתפתחות רוחנית ,רלוונטית לענייננו .יחס שטחי כזה
קשורה בהיווצרות "תוֹ אם" רב יותר בין היבטים שונים בהווייתו גורם לפער או חוסר הלימה בין התנהגות על פי מנהגים או טקסים
של האדם (למשל חשיבה ,רגש ,ערכים ,התנהגות) וניקיון ,זוך רוחניים לבין התנהלות בעייתית של האדם בחיי היום יום שלו.
ודיוק רבים יותר בתחושותיו ,בחשיבתו ובפעילותו.
פער כזה ,למשל ,נמצא אצל אדם שנוהג בפרקטיקות רוחניות
טענה מרכזית בקרב חוקרים והוגים היא שהתפתחות רוחנית מקובלות (לובש לבן ועושה מדיטציה; מגדל זקן ,שומר על כשרות
כרוכה בעלייה בתחושות קשר ,אכפתיות ואמפתיה; ברצון להיטיב ומתפלל) אבל בהתנהלותו הוא אנוכי וכוחני; אדם שחווה חוויות
עם הקיים — בני האדם ,בעלי החיים ,הצמחים והטבע; ובניסיון רוחניות בעלות עוצמה רבה ,אבל באמונותיו ובהתנהלותו הוא
לשנות את התנהלותו של האדם בכיוון זה.
אינו מכבד אחרים ומנסה לכפות את דעתו; אדם שמאמין בתפיסות
רוחניות ומשקיע בתרגול רוחני ובה בעת הוא אדם חרד ,לא בטוח
בעצמו ותלותי; אדם שמדבר גבוהה גבוהה על רוחניות אבל באופן
צירי ההתפתחות הרוחנית
אינטלקטואלי בלבד .בהקשר זה מודעותו של האדם לפערים
דימויים מרחביים יכולים לסייע להבין את תהליך ההתפתחות ופתיחותו להבינם ולנסות להקטינם הן קריטיות ,שכן הן מעידות
הרוחנית .המרחבים או הצירים נפרדים אמנם אלה מאלה ,אך הם על כנות ורצינות.
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חינ וך רוחני

יש כמה תנאי סף שנדרשים לחינוך רוחני ,שהם למעשה
רוחניות בחינוך
אוניברסליים ולאו דווקא קשורים ייחודית לממד הרוחני.
תנאי ראשון :סביבה מיטיבה ,מקבלת ומכילה רגשית
הטיעונים בעד הכנסת רוחניות לחינוך מגוונים :אחדים מהם
אינסטרומנטליים ואחרים נוגעים להיבטים עמוקים יותר של וחברתית — סביבה שאכפתיות ,חום וכבוד לעצמי ולזולת באים
טבע האדם .כך למשל ,הפופולריות של מדיטציית הקשיבות בה לידי ביטוי .בלי יכולת להרגיש בטוח ,מוערך ואהוב קשה
(מיינדפולנס) ,ששורשיה בודהיסטיים ,נעוצה בטענה ,המלווה לאנשים בכל גיל לפרוח ולהתפתח.
תנאי שני :קשור לחשיבות האוטונומיה ותחושת האוטונומיה
בהוכחות מחקריות משמעותיות ,שמדיטציה זו מביאה ליכולת
טובה יותר של ויסות רגשי והתנהגותי ,להורדת מתחים ,להתנהלות של כל השותפים במעשה החינוכי .התפתחות מיטיבה ,במיוחד
בממד הרוחני ,לא תתרחש במצבי
נינוחה ופרו־חברתית ולרווחה נפשית
כפייה או היעדר חירות ובחירה.
רבה יותר .לאחרונה אף נטען באחד
בעשור האחרון צמח תחום
תנאי שלישי :מסגרת המאפשרת
מכתבי העת המרכזיים בפסיכולוגיה
חדש בחינוך שנקרא "פדגוגיה
שקט ,נשימה והקשבה .במסגרת
שמיינדפולנס תורם גם להתפתחות
מתבוננת" ,ובמסגרתו יש
זו כל השותפים במעשה החינוכי
תחושת משמעות בחיים.
דוגמאות יישומיות רבות .הקשבה
יכולים "לשמוע את עצמם חושבים",
בנוסף מחקרים רבים קושרים בין
לקחת פסק זמן מהיום יום ,לנשום
רוחניות והתפתחות רוחנית לבין
פנימית לגוף ,לנפש ולרוח
ולהקשיב לעצמם.
רווחה נפשית והתמודדות טובה יותר
והקשבה החוצה לאחרים ,לעולם
תנאי רביעי :קשור למורים
עם אתגרים וקשיים .ממצאים אלו
ולטבע מקדמת מאוד הבנה
ולחוויית ההוראה שלהם .כיוון
עולים בקנה אחד עם התפיסה של
מעמיקה יותר של סוגיות רוחניות
שמקצוע ההוראה הוא בראש
חוקרים והוגים בתחום שהתפתחות
ובראשונה מקצוע "קליני" והכלי
רוחנית משקפת פוטנציאל אנושי
מרכזי ,ולכן מימושה תורם לרווחתו של האדם במישורים גופניים ,המרכזי שבידי המורים הוא המורים עצמם ,יש חשיבות גדולה
מאוד למתן לגיטימציה למורים להיות בשקט ,להקשיב לעצמם
חברתיים ונפשיים.
מחקר ענף מצא שדתיות ואמונה דתית (שיש ביניהן לבין ולהשתמש בכוחות הנפש והנשמה שלהם ליישם את יכולתם
רוחניות מתאם גבוה) קשורות להתמודדות ולהסתגלות טובות האנושית המופלאה למודעות עצמית ולקשר אותנטי עם הזולת.
יותר ,לבריאות גופנית ואף לאריכות ימים .נמצא שהתפתחות
משמשת
רוחנית כרוכה גם בהתנהגות מיטיבה ופרו־חברתית ,והיא
חברתית ונפשית שערים להתפתחות רוחנית
משאב מרכזי ומשמעותי לקידום רווחה גופנית,
לטפח
כדאי
ואף
חשוב
ולהתמודדות עם מצבי לחץ וסיכון ולכן
הממד הרוחני נגיש בכל מצב ובכל אירוע או חוויה .אחת
התפתחות רוחנית.
האינדיקציות המטלטלות בהקשר זה היא התהליך שמתאר
טיעון פחות אינסטרומנטלי ,ולטעמי מרכזי ומשמעותי יותר ,ויקטור פרנקל ,אבי הלוגותרפיה ,שמצא משמעות עמוקה ותובנות
הוא שרוחניות היא ממד מרכזי בפוטנציאל האנושי ,היא חלק רוחניות בהיותו במחנה ריכוז בתקופת השואה .עם זאת ישנם כמה
מרכזי מה־ daimonשלנו ,ממי שאנו באמת ,מנשמתנו .המונח שערים או כניסות קלות יותר מאחרות לחלק גדול מהאנשים,
 daimonמקורו בפילוסופיה ההלניסטית והוא נוגע לפוטנציאל ואפשר ליישמם גם בחינוך.
המודעות ופיתוח התודעה .השער המרכזי בטיפוח
שער
ההתפתחות העמוק והמיטבי שלנו .האפשרות להתפתחות רוחנית
ּ
נתפסת כמבטאת את הליבה של מי שאנחנו בטבענו האמיתי ,ואי־ הפוטנציאל בנשמתו של האדם הוא מודעותו .זוהי היכולת של האדם
להתבונן פנימה והחוצה ולהיות מודע לעצמו מתוך עומק ושקט.
מימושו של פוטנציאל זה מזמן לנו חיים שיש בהם החמצה.
הקשר של תפיסה זו לתחום החינוך ברור .חלק מן המחויבות במסגרות חינוכיות אפשר להיעזר במגוון רב של כלים להתבוננות
שלנו כאנשי חינוך היא לאפשר לפוטנציאל ההתפתחות הרוחנית פנימית ,ובכללן דמיון מודרך ,מדיטציות ופעילויות מעודדות
להתממש ולזמן לילדים ,לבני הנוער ולחניכים זמן ,מרחב הקשבה פנימית כגון יוגה ,טאי צ'י או התמקדות (.)focusing
והתנסויות שמאפשרות להם לבחון מרחב רוחני זה של התפתחות.
למעשה ,בעשור האחרון צמח תחום חדש בחינוך שנקרא
"פדגוגיה מתבוננת" ( ,)Contemplative Educationובמסגרתו
יש דוגמאות יישומיות רבות .הקשבה פנימית לגוף ,לנפש ולרוח
חינוך רוחני
והקשבה החוצה לאחרים ,לעולם ולטבע מקדמת מאוד הבנה
חינוך רוחני מזמן מפגש בין האדם לממד הרוחני ומאפשר מעמיקה יותר של סוגיות רוחניות.
עצם החוויה של הקשבה ושקט מרחיבה את דעתו של אדם
התפתחות רוחנית .בבסיס הגישה החינוכית הזו עומדת תפיסת
הספרה הרוחנית.
אדם ועולם ייחודית שמשלבת בין נקודת מבט הומניסטית לגישה ומחברת אותו לנשמתו וגם מזמנת אותו למחוזות ֵ
של הפסיכולוגיה העל־אישית .לפי גישה זו האדם נתפס כמכלול השפעותיה מתמידות לאורך זמן אם האדם חולק חוויה זו עם
שלם (הוליסטי) ובו ממדי קיום מגוונים (גוף־נפש־רוח־עולם) ,אחרים או מברר אותה עמם במסגרת מכבדת ,מקבלת ואוהבת
שכולם מקושרים אלו לאלו .חינוך מיטבי אמור לטפח באדם (ראו לדוגמה מגוון מדיטציות מותאמות במיוחד לילדים בגיל
את ההיבטים המגוונים האלה .התמקדות בקוגניציה או בידע בית הספר היסודי אצל בוקר .)2005
שער האמנויות ,היצירה והדמיון .האמנויות שעוקפות את
מצרה מאוד את פוטנציאל ההתפתחות האנושית,
אינסטרומנטלי ֵ
הגם שהיא מיועדת כביכול לחנך אזרחים שמתאימים לתפיסה הערוץ הלוגי־מילולי מנגישות מרחבים עמוקים של ליבת הנשמה
האנושית ואת מרחבי הקשר לעולם ולאין־סוף .פעולות יצירה
הכלכלית והאינסטרומנטלית השכיחה.

נשמח לעמוד לרשותך בכל שאלה אודות התכנית
תנאי הקבלה ,זכאות למלגות וכל מידע
נוסףwww.hemdat.ac.il | 08-9937668 :

היחידה להתפתחות מקצועית

מזמינה אותך לבחור את המסלול המתאים לך
מתוך מגוון רחב של לימודי תעודה והשתלמויות
ייחודיות למורים ולעו"ה בשבתון
לפרטים ולהרשמה) :סלבי כלפה/בת-אל ממן( -
טל ,08-9937670 :פקס08-9937676 :
דוא”לbatmmn@macam.ac.il :
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באמנות ,במוזיקה ,בתיאטרון ובמחול יכולות לפתוח דרך לרגיעה התפתחות רוחנית ,גם אם הם לא בהכרח נקראים כך .הידוע
פנימית ולחוויית התעלות .להאזנה למוזיקה יש כוח רב במיוחד והמובהק ביותר הוא בית הספר "תל חי" בדרום תל אביב (ראו
לקדם חוויה מדיטטיבית בעלת עוצמה .גם למשחקי ּות — ביטוי עמ'  .)72יוזמה אחרת היא של רשת תל"י ,שמקדמת את התכנית
עצמי דרך משחק ושעשוע שמקורם פנימי — ולדמיון יש פוטנציאל "נשמה יתרה" (ראו עמ' .)66בנוסף יש בארץ כיום מספר גדל
והולך של גופים ואנשים בעלי ניסיון בתחום ויש כבר יישום גם
לחיבור ליצירתיות העמוקה ולהוויה המדויקת והנקייה שלנו.
שער הטבע .הקשר עם הטבע טבעי לנו כחלק ממהותנו במכללות להוראה (ראו עמ' .)30
עם זאת יש גם לא מעט הסתייגויות מהחינוך הרוחני .הסתייגות
המחוברת לכול .שהות בטבע יכולה להשרות רגיעה ונינוחות
עם העצמי כמות שהוא ,וכך אנו מרגישים קרובים יותר למהותנו אחת טוענת שכיוון שמדובר בתהליך אישי עדין ורגיש ,אל לה
האמיתית ואף נעשים פתוחים יותר לאחרים וטובי לב .הטבע אף למערכת החינוך לגעת בו .אני סבורה שההפך הוא הנכון ,ואחת
מעורר בנו חוויות של פליאה ונשגבות ומביא להתעלות נפש .המטרות המרכזיות של החינוך היא לעסוק בדברים המשמעותיים
לא מדובר רק בטבע פראי .גם השהות בטבע מתורבת מאפשרת ביותר לאדם ולחייו.
"מטעם"
הסתייגות אחרת תוהה אם אין בעיסוק ברוחניות ִ
לאנשים "לנשום" חופשי יותר ,להשקיט את תודעתם ,להתחבר
משום ממד מלאכותי או כפוי ואם אין כאן כפייה דתית או
אל עצמם ואף לחוות חוויות של התעלות.
שער המפגש האותנטי בקשר בין־אישי ובקבוצות .רוחנית .להערכתי ,כמו כל מעשה חינוכי ,גם ההיפתחות למרחב
התפתחות רוחנית אינה מתרחשת ללא מפגש בין־אישי דיאדי או הרוחני במסגרת חינוכית יכולה להיעשות מתוך כפייה או ,כפי
מפגש קבוצתי אותנטי שיש בו הקשבה עמוקה ,אישור ,תיקוף ושיח שראוי להיות ,מתוך פתיחות ,הקשבה וכיבוד הפרטיות של האדם
דיאלוגי פתוח שמאפשר בירור ואף עזרה ,עצה ותמיכה כשצריך .והאוטונומיה שלו.
הסתייגות נוספת קשורה לדעה
מפגש זה אינו רק במישור הבין־אישי,
שעיסוק אינדיווידואלי בהתפתחות
אלא יש בו היבטים רוחניים של
התפתחות רוחנית משמעה
רוחנית מוביל את האדם לעיסוק מוגזם
חיבור בין אנשים במישור העמוק של
ואגוצנטרי בעצמו .ואכן ,תהליך של
נשמה לנשמה (בנוסח בובר) .המפגש
פיתוח היכולת הפנימית של
התפתחות רוחנית כולל כאמור ציר
הבין־אישי בין מורה לתלמידיה ובין
האדם לחוות את הרוחניות
שעיקרו "עמוק פנימה" .השתקעות
התלמידים לבין עצמם הוא מקור
בכל ממדי הווייתו ,לבטא קשר
בציר זה עשויה לבוא על חשבון דברים
משמעותי ומרכזי ביותר לטיפוח
ול"מעבר" ולחפש
לנשגב ֵ
אחרים חשובים בעולמו של אותו אדם,
ולאפשור התפתחות רוחנית .מערכת
של
שאלות
על
תשובות
ויש מקרים כאלה .עם זאת תהליך מיטבי
החינוך מיישמת כיום תהליכים כאלה
משמעות הקיום ותכליתו
של התפתחות רוחנית נעשה מתוך איזון
במסגרת מה שנקרא מעגלי הקשבה.
בין המרחבים השונים וקשור להתפתחות
שער התכנים — עיסוק בשאלות
הרצון והיכולת להיטיב עם עצמך ,עם
הגדולות של החיים .זהו שער
שמאפשר ומזמן שיחות על השאלות הגדולות של החיים ועל הזולת ועם העולם.
הסתייגות אחרונה ,שקיימת גם ביהדות עצמה ובמסורות
נושאים רלוונטיים לדברים העמוקים שמעסיקים את הילדים
ואת בני הנוער .הכללת שאלות של זהות ומשמעות ,תכלית רוחניות אחרות ,קשורה בתפיסה שרוחניות היא משהו מורכב
ואינסטרומנטליות ,אהבה ושנאה ,חיים ומוות בשיח במערכת שמצריך כוחות נפש ותובנות שיש רק למבוגרים ולכן לא מתאים
החינוך עשויה לחולל שינוי משמעותי בחוויית ההוראה והלמידה לזמן אותה לילדים .אולם המחקר העכשווי על עולמם הרוחני
ולזמן למורים ולתלמידים אפשרות לבירור הנושאים ה"חשובים של ילדים מעיד שכבר מגיל צעיר יש לילדים חוויות והתנסויות
באמת" שמקדמים גם מצפן מוסרי ומשמעות עמוקה לחיים (תדמור רוחניות ,שהם שואלים שאלות על הנושאים הגדולים של החיים,
שהם פתוחים לעתים יותר ממבוגרים למדיטציות ולעולם הרוחני,
ופריימן .)2015
שער הגוף .הגוף ,החוויות הטבועות בו ואפשרויות ההבעה ובעיקר שהם רגישים מאוד להקשר התרבותי שנותן או לא נותן
באמצעותו הפך להיות כמעט בלתי נראה במערכת החינוך לגיטימציה לחוויות ולשאלות מסוג זה.
הממד הרוחני מרכזי כל כך להוויה האנושית ,עד שמפליא
הישראלית .פעילויות שיש בהן יצירה באמצעות הגוף (מחול ,פיסול),
פעילות קשובה (יוגה ,טאי צ'י) וגם הקשבה למה שעולה בגוף ,אם הן שהדירו אותו לאורך שנים ממערכות החינוך הממלכתיות בישראל.
נעשות במסגרת לא שיפוטית ומקבלת ,הן שער רב־עוצמה לילדים הגיעה העת לזמן מחדש את הממד הזה לתוך המערכת מתוך כבוד,
זַ כּ ות מבט ואהבה לטבענו הרוחני ולפוטנציאל ההתפתחותי הטמון
ובני נוער רבים שהכלי המילולי אינו משרת אותם היטב.
בו .זימון זה צריך להיעשות מתוך כבוד מרבי לאוטונומיה של כל
אחד ואחת ולמידה ולאופן שבהם מתאים לכל אחד ואחת לפגוש
אפשר לחנך לרוחניות

ממד זה בתוכו.
האם אפשר ללמד ולחנך לרוחניות? התשובה היא כן רבתי ,כפי
שעולה ממאות ניסיונות כאלה ברחבי העולם ואף בישראל .היקף
מקורות
יישומן של תכניות לטיפוח המודעות דרך מדיטציות שונות הולך
בוקר ,מ' .2005 ,אור :מדיטציות קסומות להורה ולילד ,תל אביב :ידיעות
,
ועולה בעולם ,ויש כיום תכניות ידועות כגון dot-be ,MindUp
אחרונות ,ספרי חמד.
ליבליך ,מ' .2009 ,האדם שבקצה האגו :פסיכולוגיה טרנספרסונלית ,מפגש
 ,mindful schoolsשמופעלות בעיקר בארצות הברית ובאנגליה.
בין מזרח למערב ,תל אביב :כתר.
בארץ יש עשרות בתי ספר ומאות מורים במגזר הממלכתי
תדמור ,י' ,וע' פריימן (עורכים) .2015 ,חינוך — שאלות האדם ,תל אביב :מכון
מופ"ת.
והממלכתי דתי שמיישמים הפעלות וכלים שונים שמטרתם

הפקולטה ללימודים מתקדמים
בית הספר ללימודי מוסמך
לימודי תואר שני בחינוך והוראה
M.Ed.\M.Teach

התכנית לייעוץ חינוכי  -נדרש בוקר אחד בלבד.
השאר בלימודי אחה"צ  -עם אפשרות לתזה

יום לימודים בשבוע
התכנית לחינוך בגיל הרך *
התכנית להוראת המתמטיקה והמדעים לבית
הספר היסודי
התכנית להוראת מדעי הרוח והאמנויות בגישה
רב-תחומית  -עם אפשרות לתזה

מזמינים אתכם
ללמוד ולהתקדם

התכנית לחינוך והוראה לתלמידים בהדרה
(בסיכון)

בתחומי התמחות מובילים
במערכת החינוך

מוסמך בהוראה  M. Teach -לבית הספר העל
יסודי בשילוב תעודת הוראה במגוון מגמות.
תואר שני לאקדמאים חסרי תעודת הוראה
מאושר לצורך קידום מקצועי על-פי המתווה להתפתחות
מקצועית של משרד החינוך.
מוכר למלגות של ארגון המורים.

התכנית להוראת שפות בהתמחויות :אנגלית,
עברית וערבית  -עם אפשרות לתזה

פתוח
בית
1

1
12:00.03.16
-09:0
0

התכנית לניהול וארגון מערכות חינוך
בהתמחויות :ניהול בתי ספר ומוסדות חינוך,
פיתוח פדגוגי
התכנית להוראת המדעים בבית הספר העל
יסודי בהתמחויות :מתמטיקה ,ביולוגיה,
פיזיקה ,מדע וטכנולוגיה ,כימיה
*הענקת התואר מותנית באישור המל"ג.

הנחה בדמי הרשמה לנרשמים באירוע

מרכז מידע והרשמה 1-800-30-10-80
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"איפה
אני
ואיפה
התודעה
שלי"
ד"ר ריקרדו טרש ,53 ,חוקר מוח וחינוך
שעוסק בהשפעות של מדיטציה על
למידה ,מסביר מדוע חשוב לתרגל
מיינדפולנס בבתי ספר ,איך מתרגלים עם
ילדים ומה אומר על זה המחקר המדעי

ט ל י גו לדשמ יד

מ

דיטציה ורוחניות נקשרים
לעולם תוכן שונה מאוד
מזה של מחקרי מוח מדעיים.
ד"ר ריקרדו טרש מצליח לחבר בין שני
העולמות האלה .טרש ,53 ,הוא חוקר
ומרצה בבית הספר לחינוך ובבית

הספר סגול למדעי המוח באוניברסיטת
תל אביב .תחומי המחקר שלו נסבים
על חקר המוח ,התמודדות עם לחץ
ובחינת השפעותיהן של התערבויות
חינוכיות .בין השאר ,טרש חוקר גם
את ההשפעות השונות של מדיטציה
על ילדים ובוגרים.
השילוב הלא שגרתי הזה של
רוחניות ומדעים קונקרטיים החל
אצלו כבר בצעירותו בצ'ילה ,אז

תרגל מדיטציה טרנסצנדנטלית תוך
כדי לימודי הנדסה ,לימודים שזנח,
כשעלה לארץ בגיל  ,19לטובת
לימודי פסיכולוגיה וחינוך ומאוחר
יותר סטטיסטיקה ,אך גם שיאצו.
טרש מספר שמצא את עצמו
מתרחק מהמדיטציה בגלל עומסי
החיים לפני כמה שנים ,והגיע למסקנה
שהדרך הטובה ביותר להחזיר אותה
לחייו היא דרך העבודה האקדמית

שלו ואז פיתח קורס בשם "מדיטציה:
תאוריה ,פרקטיקה ומחקר".
הקורס משלב בין למידה
של טכניקות מדיטציה שונות
שהסטודנטיות והסטודנטים
מתבקשים לתרגל באופן יום יומי,
קריאת מאמרים על השפעות של
מדיטציה על המוח ,הקוגניציה והרגש
ועבודה מחקרית־מעשית שעוקבת
אחר התערבויות של מדיטציה בקרב

ריקרדו טרש.
"חיפוש עצמי זה
משהו שמפחיד
אנשים"

צילום :דן חיימוביץ'

קבוצות שונות.
הפיכת המדיטציה לחלק אינטגרלי
מהעבודה האקדמית מאפשרת ,לדברי
טרש" ,להיות נוכח ברגע הזה עצמו".
למה חשוב להיות נוכח ברגע הזה?
"אנחנו מנסים להיות מולטיטסקינג
אבל אנחנו לא באמת יכולים .אנחנו
עוברים כל הזמן ממשימה אחת
למשימה אחרת והמעבר הזה דורש
משאבים קשביים שאנחנו משלמים

עליהם .אנחנו הולכים ולא שמים
לב לדרך שאנחנו הולכים בה .אנחנו
אוכלים מבלי לשים לב למה אנחנו
אוכלים ואיך אנחנו אוכלים .אנחנו
מגיבים מבלי לשים לב לתגובות
שלנו ואחר כך אנחנו מצטערים על זה
שצעקנו או שלא היינו מספיק רגישים.
יש מישהו שסובל לצדנו ורק מאוחר
יותר אנחנו מצטערים שלא נתנו יד.
אבל ככל שאנחנו יותר פה ,קשובים
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למה שקורה עכשיו ,אנחנו יותר שמים
לב לדברים .ואז יש לנו אפשרות
גדולה יותר לשנות את המציאות
שלנו ושל האחר".
איך מיינדפולנס קשור לזה?
"מיינדפולנס זה היכולת לשים
לב למתרחש ברגע הנוכחי בצורה
לא שיפוטית .להיות כמה שיותר
עכשיו .אנחנו מאוד עסוקים בלתכנן
את העתיד ולהצטער על העבר ומעט
מאוד זמן אנחנו כאן ,בהווה .וככל
שהטכנולוגיה שלנו מתקדמת,
אנחנו עוד יותר נמצאים במקום אחר
ולא במה שקורה עכשיו".
מה ההבדל בין מיינדפולנס לבין
מדיטציות אחרות?
"יש מדיטציות מכוונות
אובייקט ,אם זו מנטרה או אם זו
דמות מסוימת או צליל מסוים —
והמטרה היא להיות שם .במיינדפולנס
המטרה היא דווקא להיות כמה שיותר
מחובר למציאות .לאפשר את הדברים
השונים שעולים ברגע הנוכחי ,כמו
מחשבות ,רגשות ,תחושות ,צלילים
שבחוץ ,מראות של דברים שקורים
עכשיו .להיות יותר ערני ומודע למה
שקורה מסביב .בהתחלה זה תוך כדי
תרגול ואחר כך תוך כדי החיים".

ילדים.
איך נראה תרגול של מיינדפולנס
בבית ספר?
"אתן דוגמה אפשרית .למשל,
מתחילים את השיעור באכילה מודעת.
לוקחים איזשהו פריט אוכל ,נניח
תפוח .מריחים אותו ,מסתכלים עליו,
שמים לב לצבעים ,למרקם ,שומעים
את הצליל המסוים שיש כשנוגעים
בו .לפעמים חושבים מאיפה מגיע

"לילדים קשה לעשות
תרגילים שקטים לאורך זמן כך
שהתרגילים הרבה יותר קצרים
ומשלבים הרבה תנועה ,כמו
ריצה ,יוגה ,טאי צ'י ,צ'י קונג"

• • •
טרש מנהל יחד עם ד"ר רוני ברגר
את התכנית "הזמנה לנתינה" ,שנועדה
לפתח אמפתיה וחמלה בקרב תלמידי

"יש ילדים שנורא קשה להם
להתחבר לזה ,ולכן אני חושב
שזה לא צריך להיות חובה.
אנחנו מאפשרים לילדים שלא
רוצים לתרגל להישאר בצד"
בית ספר באמצעות מיינדפולנס ,והוא
גם מלווה אותה מחקרית .במסגרת
הזאת ,כמו גם במסגרת פרקטיקום
שהוא מלמד באוניברסיטת תל אביב
ובו סטודנטיות וסטודנטים עושים
התנסות מעשית בבית ספר במרכז
תל אביב ,הוא חווה מקרוב תרגול עם

התפוח ,מה הוא עבר עד שהגיע אליי,
כמה אנשים השקיעו בו ,עד כמה גדל
הזרע הקטן הזה עד שהפך לתפוח
והגיע לידיים שלי .ואז מכניסים
אותו לפה .נותנים ביס קטן ושמים לב
למניפת הטעמים שנפתחת .פתאום יש
הרגשה של חמוציות וגם של מתיקות
ואולי גם של מליחות מסוימת ,ושמים
לב לפעולה של השיניים והלשון.
עוברים מתהליך מאוד אוטומטי
לפחות אוטומטי ,שאותו אפשר אחר
כך להכליל לדברים אחרים שאנחנו
עושים".
איזה סוג של הכללות?
"המודעות הזאת יכולה לעזור
בבעיות אכילה באופן ספציפי ,כי
שמים לב יותר למה שאוכלים ואיך
אוכלים וכמה אוכלים .אבל היא
יכולה לעזור באופן רחב יותר בהקשר
של תגובות אוטומטיות במצבים
מאתגרים .למשל כשילד אחר
מעצבן אותי התגובה הטבעית שלי
היא להרביץ ,לבכות או לברוח .אבל
אם אני מתרגל התבוננות אני יכול
טיפה לשנות ולהרחיב את רפרטואר
ההתנהגות הזה".
למה מתרגלים גם יוגה?
"כי ביוגה אנחנו מאוד קשובים
לתנוחת הגוף שלנו ולקשר שבין
הנשימה לבין התנועה .בכל תנועה
אני שם לב מאיפה היא מגיעה ולאן
היא הולכת .וגם פה יכולות לעלות
תוך כדי מחשבות ואני מנסה להחזיר
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את הקשב לתנועה כמו שתוך כדי
מדיטציה אני מחזיר את הקשב
לנשימה .או כמו שתוך כדי אכילה אני
מחזיר את הקשב שלי לדרך שבה אני
אוכל .כל פעם יש לנו עוגנים אחרים.
המטרה היא לא העוגן עצמו ,אלא הוא
משמש אמצעי כדי לשים לב מתי אני
לא בנשימה ואם אני לא שם ,אז לשים
לב איפה אני ברגע הנוכחי".
זאת תמיד המטרה — לחזור לרגע
הנוכחי?
"כן ,לשים לב איפה אני ואיפה
התודעה שלי .אנחנו מאפשרים לה
לנדוד ולאחר מכן מחזירים אותה
כדי לאפשר לה ללכת למקום אחר.
זה טיול ,הלוך ושוב .מחשבה ,מחזיר
אותה ,ציפור מסביב ,מחזיר ,מרגיש
טעם מוזר בפה ,מחזיר .נניח שכואב
לי הגב התחתון והמחשבה שלי נודדת
לכאב .הרעיון הוא לא להישאר כל
הזמן שם בגב התחתון ,אלא לשים לב
לעצם המחשבה שלי עליו .הנה ,הגב
שלי עכשיו תופס את תשומת הלב
שלי ,כואב לי קצת הגב ,שמתי לב,
ואני מחזיר את המחשבה כדי לאפשר
למשהו אחר להיכנס .זה התרגול".
מה מייחד תרגול עם ילדים?
"לילדים קשה לעשות תרגילים
שקטים לאורך זמן כך שהתרגילים
הרבה יותר קצרים ומשלבים הרבה
תנועה ,כמו ריצה ,יוגה ,טאי צ'י ,צ'י
קונג .עם ילדים גם משלבים כמה
שיותר הומור ,משתמשים בצחוק ככלי
עבודה .אנחנו לוקחים את החיים יותר
מדי ברצינות .צריך להעלות חיוך אצל
הילדים ,לגרום להם להיות יצירתיים,
להמציא תרגילים בעצמם".
תן דוגמה לשילוב של הומור
בתרגול.
"למשל' ,כרטיס הביקור' שלי
הוא שאני מוסיף לתרגילי ההליכה
המודעת את אלמנט הבקבוק על
הראש .אני הולך עם בקבוק על הראש
ורוקד עם בקבוק על הראש ,ורוכב
על אופניים עם בקבוק על הראש .וזה
מעלה חיוך אצל הילדים ורצון שלהם
לעשות דברים דומים .זה לא פחות
חשוב מתרגול של מדיטציה".
כל הילדים מתחברים לזה?
"יש ילדים שנורא קשה להם
להתחבר לזה ,ולכן אני חושב שזה לא
צריך להיות חובה .אנחנו מאפשרים

לילדים שלא רוצים לתרגל להישאר
בצד .במפגש אחד הם לא משתתפים,
במפגש השני הם לא משתתפים ולאט
לאט הם בעצמם מתחילים להתחבר.
צריך לנסות למצוא מהו התרגיל
שהכי מתאים לכל ילד .אם זה משהו
שהוא יותר אקטיבי ,יותר פסיבי ,יותר
בקול ,יותר בשקט ,יותר בציור .בסופו
של דבר ,כמעט כל הילדים מוצאים
משהו בעבודה הזאת ,וצריך להיות
מספיק גמישים ולהבין מה הדבר
שנכון לכל אחד".
מתרגלים את זה כל יום בבית
ספר? פעם בשבוע?
"זה תלוי בתכנית ותלוי בבית
ספר .לרוב זו שעה בשבוע .לפעמים
לפני מבחן המורות מתרגלות קצת עם
הילדים ,כך שזה מאוד תלוי במורה,
בהקשר ,בסוג בית הספר .זה מספיק
גמיש כדי לאפשר תרגול של שעה
בשבוע ,אבל גם חצי שעה כל יום".
יש מקומות בעולם שבהם זה נכנס
לכל אחד מהשיעורים בבית הספר?
"ברור .הניסיון הוא באמת לעבור
ממיינדפולנס בחינוך למיינדפולנס
כחינוך ,שהוא יהפוך לחלק מההוראה
ולא למשהו שהוא חיצוני לה ,כי
ההשפעה המשמעותית של זה
מתרחשת כשהיא גולשת מעבר
לתרגול של העשר דקות .אז זה
מתחיל לצבוע את היום כולו ולשנות
את החיים של אנשים .עד עכשיו
מיינדפולנס היה כלי עזר ,אבל
הוא מתחיל להיות חלק אינטגרלי
מהפדגוגיה".
אחד הדברים שחוזרים בהתייחסות
החיובית למיינדפולנס בהקשר בית
ספרי הוא שהוא עוזר להפרעות קשב
וריכוז .איך זה קורה?
"קיימות ארבע פונקציות קשב
שונות .יש קשב מתמשך ,שזה היכולת
להישאר מרוכז לאורך זמן כאשר
התנאים לא אידאליים ,נניח שיעמום.
יש הפניית קשב ,שהיא היכולת
להפנות את הקשב לאזור מסוים
בשדה החזותי ,ובעת הצורך — לנתק
אותו ולהעביר אותו למקום אחר .יש
קשב סלקטיבי ,שהוא כמו אלומה של
פנס ,כלומר מתמקד רק באזור מסוים
בשדה החזותי .ויש פונקציות ניהוליות
— שהן קשורות ביכולת לווסת גירויים
לא רלוונטיים או להתעלם מהם .תוך

כדי תרגול מדיטציה אנחנו מתרגלים
את ארבע פונקציות הקשב האלה.
כאשר אני שם לב לנשימה שלי זה
דורש קשב מתמשך .אם המחשבה
שלי פתאום נודדת ,אני מפעיל את
הפונקציות הניהוליות כדי לשים לב
לכך ומחזיר את הקשב אל הנשימה
בעזרת שימוש בהפניית קשב .כך
שבעצם ,חלק אינטגרלי מתרגול
של מיינדפולנס הוא למעשה אימון
קשבי".
וזה אכן מוכיח את עצמו?
"במחקרים שאנחנו עורכים
בישראל על הפרעות קשב וליקויי
למידה הראינו שיש שיפור משמעותי
בפונקציות הקשב השונות לאחר

"צריך לנסות למצוא מהו התרגיל
שהכי מתאים לכל ילד .אם
זה משהו שהוא יותר אקטיבי,
יותר פסיבי ,יותר בקול ,יותר
בשקט ,יותר בציור .בסופו
של דבר ,כמעט כל הילדים
מוצאים משהו בעבודה הזאת"
אימון של מדיטציה .זה אפילו משפר
את איכות הקריאה של טקסטים בקרב
סטודנטים דיסלקטים ,כי זה מוריד
את רמת החרדה ,מעלה את רמת
הקשב ובין השאר גם מעלה את הערך
העצמי".
• • •
נושא התיקוף המחקרי של תועלות
המדיטציה חוזר שוב ושוב במהלך
השיחה .בתשובה על התהייה למה
חוקרי מוח להוטים כל כך לחקור את
ההשפעות של מיינדפולנס ,קובע
טרש ש"המוח הוא משהו שמשכנע
אנשים .אם אני אומר לאנשים שכדאי
לתרגל מדיטציה כי זה גורם להיות
פחות לחוצים ולישון יותר טוב ,אפשר
לטעון שמדובר בחוויה סובייקטיבית.
אבל אם אנחנו מראים שבזמן תרגול
ניכרת עלייה בפעילות ב־Anterior
[ Cingulate Cortexאזור בקליפת

המוח הנקרא פיתול החגורה הקדמי],
זה כבר נשמע יותר אמיתי .בנוסף
זה עוזר לנו להבין מהם התהליכים
המעורבים בתרגול".
אז בעצם זה בעיקר אמצעי
שכנועי?
"לא רק .אנחנו באמת רוצים להבין
באופן מדעי את המנגנונים שדרכם
זה עובד .נכון ,יש ירידה בחרדה ,אבל
למה? איזה אזור במוח פעיל יותר
או פחות? וככל שנבין טוב יותר את
המנגנון נוכל גם להתערב במנגנונים
יותר ספציפיים ולראות אילו תרגילים
יכולים להשפיע ולעזור".
ההתמקדות בתיקוף מדעי ובמדדי
היעילות של המדיטציה לא עומדים
בסתירה ל"רוחניות" שנקשרת בה?
"אני לא רואה בהכרח סתירה.
אנחנו רוצים לבדוק עד כמה זה
משפיע על דברים מאוד רלוונטיים
למערכת החינוך ,כמו הישגים של
ילדים ,רמת הריכוז או רמת האלימות
שלהם ,ואלה דברים מדידים .נכון
שיש דברים שקשה יותר למדוד ,כמו
את הרמה הרוחנית של הילד או אפילו
את החוללות העצמית שלו ( self
.")efficacy
עד כמה המחקר אכן מדויק?
"מהניסיון שלי אני רואה שאצל כל
אחד זה משפיע לכיוונים אחרים .חלק
מהאנשים הופכים ליותר רגועים ,חלק
מהאנשים יותר מפוקסים ,לחלקם זה
משפר את איכות השינה ,את היחסים
עם בני הזוג .חלק מהאנשים פתאום
שמים לב לבעיות שהם לא שמו לב
אליהן .לכן ההתמקדות בשאלה במה
זה עוזר היא באמת בעייתית .אבל
בגדול ,מניסיון ,לרוב האנשים זה
עושה טוב באיזשהו ממד".
כמה זמן מחזיק השיפור הזה? גם
אחרי שמפסיקים לתרגל?
"זאת שאלת השאלות .רוב
המחקרים בודקים את השיפור שבין
התקופה שקדמה לתחילת התרגול
לבין התקופה שמיד אחריו ,וכמעט
אין מחקרים שבודקים השפעות
לטווח ארוך .המחקר של מיינדפולנס
הוא מחקר חדש יחסית .הוא התחיל
בשנות השמונים עם מחקרים אחדים.
בשנים האחרונות יש עלייה דרמטית
במספר המחקרים ,והוא מגיע אפילו
לאלף מחקרים בשנה .אבל בגלל
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חינ וך רוחני

המספר המצומצם קודם לכן עדיין
חסרים מחקרים ארוכי טווח שבודקים
מה קורה אחרי שנה־שנתיים .וגם פה
יש שאלה של מה בדיוק בודקים אחרי
שנתיים".
• • •
התועלות הקונקרטיות שיש
לתרגול מיינדפולנס מאפשרות
להרחיק אותו מהקשרים רוחניים,
שמרתיעים לא מעט אנשים .טרש
מסכים עם הקביעה הזאת ,ומסביר
שרוחניות אכן מפחידה אנשים .בעולם
המערבי־קפיטליסטי שלנו אמורים
להרוויח כסף ,הוא מבהיר ,ו"חיפוש
עצמי זה משהו שמפחיד אנשים" .הוא
מודה שלפעמים גם הוא מנסה לעשות
את ההפרדה בין החוויה הרוחנית
האישית לבין העבודה המחקרית.
האם הניתוק מהממד הרוחני לא
הופך את המיינדפולנס לעוד טכניקה
שנועדה לשפר את החיים?
"הוא גם וגם .היום רוב תרגול
המיינדפולנס עובר תהליך של חיל ּון,
עובר להיות משהו פחות רוחני ופשוט
הופך למעין פרקטיקה שמשפיעה על
המוח .יש לזה יתרונות ,כי זה פותח
את זה להרבה אנשים שאחרת היו
להם הרבה התנגדויות לתרגל דברים
מהסוג הזה .אבל יש הרבה שטוענים
שפספסנו משהו בדרך .ההקשר הערכי
של הפילוסופיה הבודהיסטית שקיים

"ההשפעה המשמעותית של
[תרגול מיינדפולנס] מתרחשת
כשהיא גולשת מעבר לתרגול
של העשר דקות .אז זה מתחיל
לצבוע את היום כולו ולשנות
את החיים של אנשים"
מאחורי זה קושר את המיינדפולנס
לעשיית הדבר הנכון ,אמירת הדבר
הנכון ,התנהגות בצורה נכונה .למצוא
מטרה שעומדת מאחורי הרעיון של
להיות בן אדם טוב יותר .וזה עשוי
ללכת לאיבוד .לדעתי צריכים לשמר
את הערכיות שמאחורי התרגול".
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הערכיות הזאת היא הממד הרוחני
של מיינדפולנס?
"מדיטציה יכולה ליצור תחושה של
השתייכות למשהו גדול יותר ,הכרה
בכך שיש משמעות למעשים ולשהות
שלנו כאן בעולם הזה ,תחושה של
ייעוד אישי שאנחנו צריכים להגשים
בחיים האלה .ואני חושב שהניסיון
להבין מהו הייעוד שלנו נוגע בהיבט

ילדים מצליחים לדבר על הרגשות
שלהם?
"כן ,ומדהים עד כמה .לפעמים
מורות מצטרפות ונדהמות ממה
שילדים מצליחים לומר .יש לנו נטייה
להשאיר הכול בפנים כדי להיות פחות
פגיעים .אבל הניסיון הזה לחסום את
הרגשות מונע מאתנו להרגיש דברים.
למשל ,ילד מספר שהכלב שלו מת

"אני חושב שאלמנטים ערכיים
צריכים לבוא יחד עם התרגול של
מיינדפולנס ,כדי לא להפוך אותו
למשהו שהוא רק תרגול של נשימות"
מסוים של רוחניות".
באיזה אופן זה מוצג ופועל בבתי
ספר? עד כמה השאלה הערכית
נמצאת שם?
"הרבה פעמים זה באמת נכנס
כמשהו מאוד פרגמטי .אבל חלק
מהעבודה ומהתרגילים מכוונים את
הילדים לשים לב לדרך שבה הם
מגיבים למצבים מאתגרים .ואחרי
התרגול יש שיחה סביב זה :איך אנחנו
נוטים להגיב ,האם אפשר להגיב אחרת
ומהי התגובה האחרת שהיינו רוצים בה.
אנחנו נותנים כלים כדי שיהיה אפשר
לעצור שנייה ואולי להגיב אחרת .לזה
יש ערך ערכי ,חברתי ,מוסרי ואולי
גם רוחני .יש מחקרים שמראים עלייה
ביכולת לחוש ולהביע חמלה אצל
אנשים שמתרגלים מיינדפולנס ,כי
היכולת לשים לב לאחֵ ר מתחדדת.
אני שם לב לכאב של האחר ויכול
להתחבר אליו .אני חושב שאלמנטים
ערכיים צריכים לבוא יחד עם התרגול
של מיינדפולנס ,כדי לא להפוך אותו
למשהו שהוא רק תרגול של נשימות".
מה החלק של הדיבור על הרגשות
בתוך כל התרגול?
"לפחות חצי מהעבודה בכל סדנת
מיינדפולנס זה שיח .מתרגלים משהו,
אחר כך מדברים על מה זה עשה לי,
איפה הייתי ,איך זה פוגש אותי ,אילו
קשיים היו לי ,במה היה לי קל .כל
אחד משתף את החוויות שלו .והעובדה
שכולם מבינים שלא רק להם היה
קשה מאוד לתרגל ,אלא גם לאחרים,
הופכת את זה ליותר קל".

והיה לו כל כך עצוב שהוא לא רוצה
יותר כלבים .אבל מתוך הדיבור אפשר
להגיע לזה שהמחיר של הניסיון
מפרדות מראש הוא להימנע
להימנע ֵ
מהדבר האמיתי — מלאהוב ,מלהרגיש,
מלחוות".
• • •
מעבר לחשיבות התרגול של ילדים,
טרש מאמין שמיינדפולנס יכול לעזור
מאוד למורות ולמורים עצמם .הוראה,
הוא מזכיר ,היא "מקצוע מאוד מאוד
קשה .רמת השחיקה של מורים דומה
לזו של אחיות בחדרי מיון ,וחמישית
מהמורים פורשים במהלך חמש השנים
הראשונות שלהם".
כיוון ששחיקה נובעת מעומס יתר
ומחוסר יכולת להתמודד אתו בצורה
יעילה ,טרש טוען ש"אם למורים יהיו
כלים טובים יותר להתמודד עם הלחץ
והעומס הרגשי ,זה יכול לא רק להקל
עליהם אלא גם לעזור להם להישאר
זמן רב יותר במערכת .כך שזה אפילו
מועיל לה כלכלית".
אז בעצם זה כלי שעוזר להתמודד
טוב יותר עם הדרישות התובעניות
של המערכת ,להיות פרודוקטיביים
יותר?
"לא בהכרח .מיינדפולנס מאפשר
לנשום נשימה עמוקה ולשים לב
למחשבה טורדנית שיש בעקבות
העבודה ולהיות מסוגלים להיפרד

ממנה ,במקום לארח אותה ולהישאר
תקוע עם המנהל שרבתי אתו והוא
עכשיו מלווה אותי הביתה ולא מאפשר
לי לתקשר עם הילדים שלי וגורם
לי לקום למחרת עייף ועצבני .הוא
מאפשר לעשות הפרדה בין העולמות.
וגם להיות מסוגל לקבל את מה שאין
לי אפשרות לשנות".
יש הכשרות כאלה גם למנהלים?
"יש הרבה ביקוש להכשרות
מורים ,אבל למנהלים עדיין לא .אני
חושב שזה נורא חשוב ,כי אנחנו לא
רוצים רק להיכנס לבית ספר ,להפעיל
תכנית ,ללכת ושהדבר הזה יתפוגג.
אנחנו רוצים שזה יישאר ,ולשם כך
דמות מרכזית בבית הספר צריכה
להיות בעניין".
יש מחשבות רחבות היקף יותר,
אולי מול משרד החינוך?

"חלק העבודה שאנחנו עושים
עם מורים בבתי ספר היא דרך מרכזי
פסג"ה ,ששייכים למשרד החינוך.
כדי שנוכל לבוא בבקשה למשרד
החינוך לחשוב איך מכניסים את זה
ליותר ויותר בתי ספר אנחנו רוצים
שקודם יהיו לנו יותר הצלחות מוכחות
מחקרית .אבל ההכשרה החשובה ביותר
היא בתוך מכללות להוראה ובתוך בתי
ספר לחינוך כחלק מהכשרת מורים".
יש עבודה של מיינדפולנס גם עם
הורים?
"כן' ,הורות קשובה' מתחילה
להיכנס לתוך השיח .בדרך כלל
מתחילים עם אוכלוסיות מיוחדות
כמו הורים שיש להם ליקויי קשב
ושלחלקם יש יותר בעיות של
אימפולסיביות והכלה או הורים
לילדים על הספקטרום האוטיסטי.

ריקרדו טרש.
"מיינדפולנס
הוא מספיק
אמורפי וגנרי
כדי להתאים
לאוכלוסיות
וצרכים שונים"

צילום :דן חיימוביץ'

אבל זה משהו שמועיל להורים בכלל.
הרי הורות היא אחד התפקידים בחיים
שאנחנו לא לומדים בשום מסגרת,
וכדאי לקבל כלים איך לעשות את זה
טוב יותר".
כל סוגי האוכלוסיות מתרגלים
מיינדפולנס?
"בהחלט .כולל דתיים ,חרדים
וערבים .היתרון של תרגול
מיינדפולנס הוא שאפשר להנגיש אותו
נקי מרוחניות או מפילוסופיית חיים
מסוימת ,בדרך שתואמת עקרונות
מוסריים אוניברסליים .זה מאפשר
לו להיכנס למרחבים מגוונים ולקבל
את הצבע של המקום ושל הצורך
הרוחני או הדתי או הערכי של המקום
עצמו .זה משהו מספיק אמורפי וגנרי
כדי להתאים לאוכלוסיות וצרכים

שונים".
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מיינדפולנס
והמוח הפלסטי
התפוצה ההולכת וגדלה של מיינדפולנס בשדה החינוך מקבלת
תמיכה מדעית ממחקרי מוח עכשוויים .אלה עומדים על שיפור
ויסות הקשב והרגשות של המתרגלים ,כמו גם על היכולת
של תרגול לפתח אמפתיה ,חמלה ורגישות אתית

מ

יינדפולנס" ,מודעות קשובה" בעברית ,איננו דבר אחד.
אפשר לראות במיינדפולנס מצב מנטלי זמני ,תכונת
אישיות ,דרך חיים או תרגול שמטרתו לטפחם.
כתרגול ,במובן רחב ביותר ,מדובר במהלך יזום שאדם עושה
ובו הוא מסיט את תשומת הלב באופן מכוון מן החוץ אל הפנים —
אל תחושות גופו ,מחשבותיו ורגשותיו ,מתוך עמדה שמאופיינת
באי־שיפוטיות ,בחמלה עצמית ובסקרנות.
מיינדפונלס כתרגול הוא תרגול מדיטטיבי ,ויש שיראו בו
מעשה "רוחני" .אחרים יעדיפו מונח בסגנון "אימון מנטלי" או
אפילו "מוחי" .ההגדרה של מיינדפולנס כ"רוחני" או "לא רוחני"
מעידה יותר על האדם המגדיר ופחות על מהותו של התרגול.

מהו תרגול
ג'ון קבט־זין הוא אבי ה־ — MBSRמיינדפולנס להפגת מתחים.
בתחילת שנות השמונים פיתח קבט־זין פרקטיקה שנועדה לטיפול
בחולים כרוניים וביסס אותה על תרגול מדיטציה בודהיסטית.
התפוצה העכשווית של מיינדפולנס קשורה ישירות להצלחת
ד"ר אורן ֶארגז ,מרצה וחוקר בתחומים של חינוך ,מיינדפולנס והתבוננות מבוססת
גוף בהקשר של תכניות לימודים ,למידה והוראה במכללה האקדמית בית ברל ,מכון
מודע למיינדפולנס ,מדע וחברה ומרכז סגול למוח ותודעה ,המרכז הבינתחומי
הרצלייה
ד"ר נאוה לויט בן־נון ,מרצה למדעי המוח במרכז הבינתחומי ,הרצלייה .חוקרת
עמידות מוחית ,גישות מבוססות מיינדפולנס ואת הבסיס הפיזיולוגי של
אינטרקציות בין־אישיות .מנהלת את מכון מודע למיינדפולנס ,מדע וחברה ואת
מרכז סגול למוח ותודעה ,המרכז הבינתחומי הרצלייה

השיטה ,למחקר המדעי שצמח סביבה ולפיתוחים הרבים שנוצרו
ממנה ומיושמים כיום בטיפול קוגניטיבי ובחינוך.
קבט־זין מגדיר את התרגול כשימת לב בהווה ,באופן מכוון
ובלתי שיפוטי ,ומתוך עמדה של סקרנות ונדיבות (Kabat-Zinn
 .)2005הגדרה פתוחה זו מספרת סיפור חשוב על מהותו של
התרגול.
ראשית ,הדגש איננו על מה שמתבוננים בו ,אלא על האדם
המתבונן עצמו — איך אדם זה מתבונן בדבר שהוא מתבונן בו.
מיינדפולנס פירושו להתייחס ברצינות רבה לאמירה "דע את
עצמך" ,משום שבמהות התרגול עומד הניסיון לבוא במגע עם
מצבנו המנטלי — אותה תחושה־הרגשה־מחשבה שמשתנה בנו
מרגע לרגע ,שאנו נעים אתה בכל רגע ורגע בעולם ומתוכה אנו
פוגשים במצבנו המנטלי.
שנית ,אין כאן הנחיה מפורטת באשר למקום ,לזמן או להקשר
שבהם יש לתרגל .ואכן ,אפשר לתרגל מיינדפולנס באופן פורמלי
בישיבה ,בעמידה ,בהליכה או בתנועה (ובכלל זה טאי צ'י ותנוחות
יוגה נתפסים לרוב כדרכים לתרגל מיינדפולנס); או באופן לא
פורמלי — במהלך פעילויות יום יומיות כגון אכילה ונהיגה ואפילו
בזמן בדיקת מסרונים בטלפון הסלולרי .אפשר לתרגל ביחידים,
בזוגות ובקבוצות ,כל עוד יש הבנה שגם בסיטואציות חברתיות
מהות התרגול היא הפניית תשומת הלב פנימה.

יישומים של מיינדפולנס בחינוך
בהגדרותיו של קבט־זין יש שני היבטים עקרוניים שבאים
לידי ביטוי ביישומים שונים של מיינדפולנס בחינוך .במונחים

פסיכולוגיים שגורים מדובר בהיבט קוגניטיבי — אימון בקשב
וריכוז ואימון בוויסות רגשי וויסות עצמי; ובהיבט אפקטיבי —
טיפוח מצבים מנטליים חיוביים ומיטיבים ,כגון חמלה ,נדיבות
ופתיחות ידידותית.
שני ההיבטים הללו מופיעים באותו תרגול ותלויים זה בזה הן
ברמה החווייתית והן ברמת תפקודי המוח .עם זאת הם מייצגים
מוטיבציות שונות לתרגול ,וההנחיות במהלכו בדרך כלל ידגישו
היבט אחד מן השניים .ואכן ,אפשר לזהות בשילוב של מיינדפולנס
1
בחינוך ,מגיל גן ועד לחינוך הגבוה ,שני כיוונים עקרוניים:
א .מענה לקשיים "מונעי למידה" — גישה פרקטית־פרגמטית
זו תראה במיינדפולנס כלי לטיפול בבעיות כגון קשיי קשב וריכוז
(מאובחנים ולא מאובחנים) וקשיים בוויסות עצמי ,קשיים בניהול
כיתה ,אלימות ואגרסיה וכיוצא באלו גורמים "מונעי למידה".
מיינדפונלס במקרה זה הוא כלי פדגוגי שמניח את התשתית
ללמידה והוראה בכיתה ומקל את עבודת המורה.
ב .למידה חברתית־רגשית (לח"ר) ( social-emotional
 — )learningגישה זו רואה במיינדפולנס מרכיב בתכנית לימודים
חברתית־רגשית .בשלושים השנים האחרונות התפתח בארצות
הברית (בעיקר) תחום הלח"ר מתוך הבנה שנדרש טיפוח פרואקטיבי
של מיומנויות חברתיות רגשיות כחלק בלתי נפרד מתפקידיו של
בית הספר .לח"ר מתמקדת בחמישה תחומים :ניהול שלי את עצמי,
מודעות עצמית ,מודעות לסביבה ,קבלת החלטות אחראית ופיתוח
מערכות יחסים בריאות עם
האחר.
אחת התובנות
קודם
עוד
צמח
התחום
המרתקות והחשובות
לתפוצה העכשווית של
מן העשורים
מיינדפונלס בחינוך ,אך
האחרונים היא הבנת
בשנים האחרונות החלו
הפלסטיות של
תחומים אלו להתמזג וברוב
המוח .המוח משתנה
תכניות הלח"ר משולבים
כיום אופני התבוננות
לאורך כל חייו של
שונים .הסיבה העיקרית
אדם ,בניגוד לסברה
לשילוב של תרגול
הישנה שהמוח הבוגר
בתכניות
מיינדפולנס
מתייצב על דפוסי
לח"ר היא האיכות
פעולה קבועים
הייחודית שהתרגול מוסיף
להתמודדות אישית עם
רגשות .איכות זו מתבססת על פיתוח יכולת הכלה רחבה יותר
וטיפוח תשומת לב למופעים המנטליים והגופניים של חוויות
רגשיות שונות .במקרה זה מיינדפולנס מציב תשתית ללמידה
אקדמית ,ולא זו בלבד אלא שהוא נתפס כחלק מתפיסה חינוכית
של האדם השלם וכפיתוח אקטיבי של אינטליגנציה רגשית
וחברתית.

חקר ההשפעה החינוכית
של מיינדפולנס
בצפון אמריקה ,באירופה ואף בישראל יש כיום עשרות תכניות
לימודים בהיקפים שונים שמפותחות סביב תרגול (או תרגולי)
 1כיוונים נוספים ,למשל בשדה של "פדגוגיות קונטמפלטיביות" ,קושרים בין
מיינדפולנס ותרגולי התבוננות אחרים לבין למידה משמעותית ורוחניות
בחינוך (תדמור ופריימן.)2015 ,

מיינדפולנס בחינוך ,והן מתמקדות באחד מן ההיבטים שצוינו או
משלבות ביניהם.
חקר תכניות אלו הוא תחום רחב ומתרחב .מרבית המחקרים
עוסקים בבחינת מיינדפולנס כמטפל בגורמים מונעי למידה,
אך ניכר עניין הולך וגובר בראיית האפשרויות המרחיבות יותר
במחקרים שנעשים בשנתיים האחרונות.
ממצאים מחקריים מראים כי שילוב מושכל של מיינדפולנס
בבתי ספר משפר יכולות בתחום הקשב ,התכנון וניהול הזמן,
מפחית מתחים ,משפר את
רווחתם של מורים ואת
תחושת הנוכחות שלהם
בכיתה ומחזק את תחושת
החוסן הנפשי של תלמידים
ומורים (.)MLERN 2012
סקירות מטא־אנליטיות
בתחום מצביעות הן
ג'ון קבט־זין ,אבי שיטת
על שיפור ביכולות
מיינדפולנס להפגת מתחים.
פיתח פרקטיקה לטיפול בחולים
קוגניטיביות־אפקטיביות
כרוניים על בסיס תרגול
תשתיתיות הנדרשות לכל
מדיטציה בודהיסטית צילום :יוטיוב
למידה והן על פיתוח גישה
חברתית־חיובית .שרלוט
זנר ועמיתיה ערכו מחקר שבחן  24תכניות מבוססות מיינדפולנס
( 1,348תלמידים בכיתות א' עד י"ב שלמדו מיינדפולנס לעומת
 876בקבוצת הביקורת ,שלא למדו מיינדפולנס) .הם סיכמו את
המחקר בקביעה ש"אפשר לראות במיינדפולנס את התשתית
והתנאי המקדים לחינוך .תרגול מיינדפולנס מפתח את האיכויות
והמטרות של חינוך במאה העשרים ואחת .איכויות אלו כוללות לא
רק ויסות של הקשב ושל הרגשות אלא גם עמדות פרו־חברתיות —
למשל אמפתיה ,חמלה ,רגישות אתית ,יצירתיות ויכולת לפתור
בעיות .הן מאפשרות לילדים להתמודד עם אתגרים עתידיים
[ ]...ולהפוך לאזרחים חכמים ,אכפתיים ומחויבים" (Zenner et al.
.)2014, 2
עם הממצאים הללו חשוב להדגיש שמיינדפולנס ודאי איננו
תרופת פלא ,ואחת מן התמות החוזרות ונשנות במחקר סביבו היא
בתוליותו של המחקר .הכוונה היא לקשיים מחקריים שמוכרים
מכל תחום מחקרי חדש (גודל קבוצות ניסוי ,היעדר מחקרי אורך,
הקשרים בית ספריים המשפיעים על היכולת לנטר השפעות
שונות) ,אך גם לקשיים הנוגעים ליכולת של המדע למדוד ולהבין
מה מתחולל בתודעתו של אדם.

מיינדפולנס וחינוך בראי חקר המוח
כיצד ייתכן שפעולה שעל פניה נראית כמעט שטותית —
הבאת תשומת הלב לתחושות ,רגשות ומחשבות — עשויה לתרום
לאקלים למידה מיטיב ולטיפוח מיומנויות חברתיות ורגשיות?
נראה שדווקא הזירה ה"שכלתנית" של חקר המוח היא שמזמנת
כיום לחינוך תובנות שתומכות בתכניות לימודים שמחנכות
לכיוון מחוזות ערכיים ונשגבים יותר" ,רוחניים" .תובנות מתחום
מחקר המוח מצטרפות לתובנות מן הפסיכולוגיה החברתית
וההתפתחותית ומתוכן יחד צומחות תאוריות אינטגרטיביות
שמשכללות את יכולתנו להסביר את ההשפעה של תרגול.
אחת התובנות המרתקות והחשובות מן העשורים האחרונים
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חינ וך רוחני

היא הבנת הפלסטיות של המוח .המוח משתנה לאורך כל חייו
של אדם ,בניגוד לסברה הישנה שהמוח הבוגר מתייצב על דפוסי
פעולה קבועים (.)Davidson 2012
חוקרי מוח רבים נשענים כיום על הנחת היסוד שכל פעולה
שאנו עושים וכל חוויה שאנו חווים משמעה שינוי מוחי (חולף וזמני
או מתמשך ובעל משמעות) .מכאן מתבקש גם הכיוון ההפוך —
שינוי מוחי משנה את החוויה .הפלסטיות של המוח משמעה ,אם
כן ,שמוחו של הקורא קורא עכשיו מילים אלו בזכות הרגלי עבר
שהוטמעו בו .בד בבד גם המוח משתנה כעת ,ושינוי זה פירושו
עיצוב העתיד .במילים אחרות ,המוח מעצב את החוויה שאנו חווים
ומתעצב עקב חוויה זו.
הפלסטיות הזאת מתרחשת בכל רגע באופן ספונטני ובלתי
מכוון ,וכאן מופיע מיד ההקשר החינוכי .חינוך נתפס כניסיון יזום
לחולל שינויים קוגניטיביים ,התנהגותיים ורגשיים אצל בני אדם,
בהינתן תפיסת "טוב" חינוכי (שלא נדון בה במאמר זה).
הנחות יסוד בשיח שקושר בין המוח לבין חינוך הן ששינוי
חינוכי הוא גם שינוי מוחי ולהפך וששינוי רגעי שמכוון לאורך
זמן הופך עם הזמן לתכונת אישיות .תרגול מיידנפולנס מיישם
את הנחות המוצא הללו .הפלסטיות במוח נובעת הן מאירועים
חיצוניים והן מאירועים פנימיים .במילים פשוטות ,מוחו של
תלמיד משתנה גם עקב המפגש עם מורה ,בית ספר ותלמידים
אחרים וגם עקב מחשבותיו ,תחושותיו ורגשותיו (Davidson
.)2012
מיינדפולנס מעמיד מצב שבו התלמיד הופך לאחראי על
חינוכו הוא ,משום שהוא עוסק בפעילות מנטלית יזומה המתחוללת
ב"מרחב פנים האדם" — בגופו־תודעתו ובכל מה שמתחולל
בהם .תלמיד שמתרגל
מיינדפולנס בהחלט יקבל
חוקרי מוח רבים
הנחיות מבחוץ (למשל,
הבא את תשומת הלב אל
נשענים כיום על
אזור הבטן ,מהי התחושה
הנחת היסוד שכל
שם? האם זו תחושת חום?
פעולה שאנו עושים
מה גודלה?) ,אך תכליתן
וכל חוויה שאנו
של הוראות אלו בסופו של
חווים משמעה שינוי
דבר היא לכונן בתלמיד
מוחי (חולף וזמני
יכולת להבין את עולמו
או מתמשך ובעל
הפנימי טוב יותר ולעצבו
משמעות) .מכאן
באופן מיטיב.
פעילות פנימית זו
מתבקש גם הכיוון
מניעה שינויים בחוויה
ההפוך — שינוי מוחי
ובפעילות המוח .חוקרי
משנה את החוויה
מוח עוקבים אחרי שינויים
אלה בזמן אמת .כך למשל,
מחקר שבדק מודטי מיינדפולנס באמצעות אא"ג (רישום פעילותו
החשמלית של המוח) זיהה עלייה בפעילות חשמלית באזורים
תחושתיים־גופניים לעומת ירידה באזורים מוחיים המזוהים עם
מחשבות על עצמנו ,דאגות ממה יהיה מחר וניסיון לפתור עניינים
בלתי פתורים מאתמול (.)Berkovich-Ohana et al. 2012
במחקר אחר בדקו תרגול חמלה באמצעות ( fMRIשיטת דימות
מוחי) וזיהו עלייה בפעילותה של האינסולה ,אזור המצוי עמוק
במוח (בקליפת המוח החבויה) ומקושר בין השאר עם תחושת
הגוף .מחקרים מראים כי פעילות מוגברת זו קשורה למודעות
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עצמית גבוהה יותר והבנה טובה יותר של מצבו הרגשי של האחר
(.)Davidson 2012, 80
עולה מכאן שחקר המוח מציע כיום עדות מוחית לתלות
ההדדית שבין הבנה עצמית לבין הבנת האחר ,שמופיעה בשיח
החינוכי בביטויים כגון "ואהבת לרעך כמוך" .חקר המוח אף מסייע
לנו לבחון תרגולים שנטען כי הם מפתחים יכולות אלו באופן
שיטתי ,ומתוך כך מספק בסיס עובדתי לניסיונות לשלבם בתכנית
לימודים חברתית־רגשית.

חשיבותו של הקשב המכוון
עשרות גירויים מסביבתו החיצונית ומסביבתו הפנימית
ניצבים לפתח מוחו־תודעתו של כל תלמיד בכיתה (תחושות,
רגשות ,מחשבות) .פעילותו הטבעית של המוח היא בחירה מתמדת
— לְ מה לשים לב ,על מה לוותר ,עד כמה למקד את הקשב.
נשאלת השאלה כיצד מתקבלת ההכרעה אם להקשיב למורה,
לתחושת הרעב ,למחשבה על מה אימא שמה בכריך או אולי לחבר
המסמן להעביר פתק לתלמיד אחר .כיצד תצליח תלמידת כיתה
י"ב ,שאך אתמול נפרדה
מהחבר ,להפנות את הקשב
מיינדפולנס פירושו
לנפוליאון ,שעליו מעולם
להתייחס ברצינות
לא ביקשה ללמוד ,ודאי לא
רבה לאמירה "דע
מהמורה הזאת ,כשהסיבה
את עצמך" ,משום
היחידה לעשות זאת מבחינתה
שבמהות התרגול
היא לצלוח בגרות שתבליח אי
שם בקיץ.
עומד הניסיון
תכנית הלימודים
לבוא במגע עם
המקובלת לא מציעה שיעורים
מצבנו המנטלי
בקשב .היא עוסקת באותם
דברים שאמורים להקשיב להם
— חומר לימוד ,מקצועות ליבה .קשב נתפס כמה שעוסקים בו אך
ורק אם יש בעיה .אך הפרעות קשב קיימות גם קיימות ,בין שאלו
מאובחנות ובין שמדובר בהפרעות "סטנדרטיות" למהלכו של
השיעור .שילוב של מיינדפולנס בחינוך מציע התייחסות אחרת
לקשב .הוא מניח שקשב הוא בסיס לכל למידה ,וכפי שאפשר
לטפח חשיבה מתמטית ,אפשר ואולי אף צריך ,לטפח קשב.
מתרגל מיינדפולנס נדרש להתבונן בנשימה או בתחושות
הגוף .ההתבוננות הזאת מציבה אתגר עצום למוח ,שמשחר
האבולוציה הורגל לזהות גירויים רלוונטיים להישרדותו ולכן
משווע לנטוש במהרה את מה שאיננו נתפס ככזה .מי שיתנסה
בתרגול ייווכח במהרה שכעבור רגע או שניים ימשכו שלל גירויים
פנימיים וחיצוניים את תשומת לבו לכל מקום אחר ,ובלבד שלא
תהא זו אותה נשימה מונוטונית (ולא רלוונטית לכאורה).
וזו הנקודה החשובה .המנגנון הפדגוגי של התרגול טמון
בפשטות שנוגעת ישירות במנגנון הקמאי שעל פיו פועל מוחנו
במיינו את המציאות למה שרלוונטי ומה שלא .השבת תשומת הלב
פעם אחר פעם אל מה שברגיל היה נתפס כלא רלוונטי היא אימון
ישיר ביכולת הבחירה.
זהו אחד המוטיבים המהותיים ביותר בתפיסות חינוכיות שונות,
כפי שהיטיב לבטא הפסיכולוג־פילוסוף האמריקאי וויליאם ג'יימס
בסוף המאה התשע עשרה" :היכולת להשיב תשומת לב נודדת פעם

אחר פעם היא היא הבסיס לשיפוט ,אופי ורצון [ ]...חינוך שישפר
יכולת זו הוא החינוך האידאלי" ( .)James 1961, 424מי שידע
לבחור בנשימה על פני מחשבות אחרות — ידע לבחור להקשיב
לנפוליאון חרף הפרדה מהחבר או אולי יעסוק בלב שלם בפרדה
מהחבר ,משום שנפוליאון חשוב פחות כרגע.

הגוף והרגש ביסוד כל
תהליכי הקוגניציה
אמנם בשפתנו השגורה אנו נוהגים להבחין בין שכל והיגיון
לבין רגש ,אך מחקרי מוח ממחישים שהמוח עצמו אינו עושה
הבחנות מסוג זה .כל החלטה "הגיונית" לכאורה לא תיתכן ללא
פעילות תומכת באזורים רגשיים במוח .מצבו הרגשי של תלמיד
יכול לתמוך בכישורי חשיבה "הגיוניים" ובקשב הנדרש ללמידה,
אך בה במידה הוא יכול גם לשבשם לחלוטין.
רגשות שליליים שבית הספר מזמן פעמים רבות ,דוגמת פחד,
לחץ ,חרדה וכעס ,משפיעים ישירות על המערכת ההורמונלית,
מקשים על גיוס הקשב ללמידה ומשפיעים גם על יכולות של
קידוד זיכרון.
זהו המקום לקשור בין קשב לוויסות רגשי במהלך תרגול
מיינדפולנס .בתרגול מבקש התלמיד או המורה להביא את תשומת
הלב שלו לנשימה .אך כמה נשימות מאוחר יותר הוא מגלה כי עיסוק
זה ננטש במהרה לטובת הגיגים ,חלומות ונדידה של תשומת הלב,
והוא עשוי במהרה להתרגז
נוכח חוסר השליטה שלו בה.
ממצאים מחקריים
רוגז זה מביא פעמים רבות
מראים כי שילוב
למסקנה שהתרגול מיותר או
טיפשי או להצדקה עצמית
מושכל של
של הפניית תשומת הלב
מיינדפולנס בבתי
מהנשימות לדברים אחרים.
ספר משפר יכולות
האתגר בתרגול איננו
בתחום הקשב,
השבת הקשב כשלעצמה,
התכנון וניהול הזמן,
אלא היכולת להכיל את
מפחית מתחים,
הרוגז ,את ההצדקות,
משפר את רווחתם
את האי־נוחות ואת שאר
של מורים ואת
האירועים שהתרגול יזמן
ולנוכח כל אלה להשיב את
תחושת הנוכחות
תשומת הלב לנשימה.
שלהם בכיתה
לב התרגול הוא עיסוק
ומחזק את תחושת
במצב המנטלי של המתבונן
החוסן הנפשי של
וכינון עמדה של אי־
תלמידים ומורים
שיפוטיות ,סקרנות ,וקבלה
עצמית נוכח כל אירוע פנימי
או חיצוני .אימון במיינדפולנס לא ייתכן ללא אימון בכל אותם
מרכיבים התומכים בקשב .אלו פירושם התמודדות מתמדת עם
רגשות לא בהכרח נעימים והגדלת הקיבולת של "מרחב פנים
האדם" לכל מה שעשוי להתחולל בו.
קל לראות כיצד פיתוח יכולות אלו ישפיע על אקלים כיתתי.
כיתה שבה תלמידים למדו לווסת את רגשותיהם תהיה פנויה
יותר ללמידה .בכיתה כזאת ( 35או  )40תלמידים (ומורה!) לומדים
להתמודד עם תסכול ודחיית סיפוקים מידיים מתוך מגע ישיר

עם תודעתם וגופם — אותו "מקום" שמתוכו הם חווים כל אירוע
באשר הוא.
מכאן ,קרוב לוודאי ,הם עשויים להימנע מתגובה אוטומטית
לאזכור של מטלות לא רצויות ולהיגרר פחות אחרי הפרעות
בכיתה .הם אף יהיו מסוגלים
להקשיב יותר לאחרים סביבם
שילוב של
ולכבדם גם כשדבריהם לא
מיינדפולנס בחינוך
נראים להם.
מציע התייחסות
מחקרים מטא־אנליטיים
אחרת לקשב .הוא
מתחום חקר המוח שהתפרסמו
לאחרונה מראים שתרגולי
מניח שקשב הוא
מיינדפולנס אכן משפיעים
בסיס לכל למידה,
על יכולות הריכוז והקשב
וכפי שאפשר לטפח
ועל ויסות רגשי .המחקרים
חשיבה מתמטית,
הללו מזהים שינויים
אפשר ואולי אף
פלסטיים במוח ,למשל
צריך ,לטפח קשב
עלייה בצפיפות החומר
האפור באזורים המזוהים עם
זיכרון ,למידה ,ויסות רגשי ועיבוד עצמי ועיבוי בקליפת המוח,
המזוהה עם יכולות קוגניטיביות ,רגשיות ותחושתיות (Tang et
.)al. 2015

התלמיד הוא המורה וחומר הלימוד
מחקר המוח על השפעת התרגול ,גם אם עודנו בראשיתו,
מעיד על פוטנציאל התרומה של מיינדפולנס לחינוך .אמנם
על מסכי  fMRIלא מופיעות אמירות חינוכיות ,אך תמונות מוח
המשתנה עקב תרגול שהוא עצמו אחראי לו בהחלט יכולות לתרום
להחלטות שאנו מקבלים בעניין תכנית הלימודים.
מנקודת מבט חינוכית מיינדפולנס הוא מעבדה שבה לומד
האדם לא להפריע לעצמו .הוא מלמד את עצמו שיעור בקשב.
בשיעור זה הוא התלמיד הסורר ,המורה החומל וחומר הלימוד
שעשוי מחוויותיו מרגע לרגע .כמה מעניין ששלושתם יכולים
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נמ רוד א לונ י

להביט בפריחת 

הסתוונית

נקודת המוצא של החינוך לחיים רוחניים היא ההכרה שהאתגר
הייחודי והמובהק של החיים האנושיים אינו הישרדות ,סיפוקים גופניים,
צבירת רכוש או השגת מעמד חברתי גבוה ושלטון על אחרים

ל

• • •

פרופ' נמרוד אלוני הוא ראש המכון
לחינוך מתקדם וקתדרת אונסקו לחינוך
הומניסטי במכללת סמינר הקיבוצים

אפתח בשתי נקודות מוצא :אידאליסטית והוליסטית .כגישה אידאליסטית המנוגדת
להסתפקות בעיסוקים ארציים ובשאיפות חומרניות ,נקודת המוצא של החינוך לחיים רוחניים
היא ההכרה שהאתגר הייחודי והמובהק של החיים האנושיים אינו הישרדות ,סיפוקים גופניים,
צבירת רכוש או השגת מעמד חברתי גבוה ושלטון על אחרים.
בזיקה לקביעתו הפרפקציוניסטית של אריסטו ש"צריך אדם לעשות כל שלאל ידו כדי
לחיות על פי היסודות המעולים שבו" ,החיים הרוחניים ניכרים בהתרחקות מודעת מן העיסוק
היום יומי בהצלחה כלכלית ,ביוקרה חברתית ,בכוח פוליטי ,ביעילות טכנולוגית ,בסדר
בירוקרטי ובהתמקדויות אחרות המאפיינות את שגרות חיינו .החלופה שמבקשים "נאמני הרוח"
חורגת מתחזוקה וצמיחה על פי מדדי "בורסת החיים" המקובלת בחברה .היא מבקשת התפתחות
אישית אשר כורכת יחד את הגשמת הנעלה והראוי (על פי הפוטנציאל האנושי) עם שלווה
ואושר פנימי (בחוויה האישית).
בהסתמך על מסורות רוחניות מן המזרח ומן המערב מקובל לזהות את הנעלה ,הנאצל והראוי
שבהוויה האנושית עם יסוד האמת — רוחב דעת ועמקות הבנה; יסוד המוסר — אחווה אנושית

• • •
כגישה הוליסטית ,נקודת המוצא של החינוך הרוחני היא שהעיסוק המערכתי בחינוך —
בטיפוח האדם ,בהנחת תשתיות לאיכות חיים משופרת וביצירת עולם טוב יותר — אינו יכול
להסתפק ביסודות המודרניים המקובלים של השכלה אקדמית ,אתיקה הומניסטית ואזרחות
דמוקרטית.
תחת מכבש היצרים מבפנים והלחצים המופעלים מבחוץ — קל וחומר בעידן קפיטליסטי
מועצם של הפצצות גירויים ,מרוץ עכברים כלכלי ותרבות של מסכים — בני אדם אינם יכולים
להגשים את מיטבם ללא עבודה סדורה על גופם ונפשם ,עבודה אינטגרטיבית של גוף ונפש
אשר משחררת את האדם מן האחיזה המשעבדת של שפע הכוחות הלא רצוניים הפועלים עליו
וסותמים את הגולל על מעיינות אהבת הבריות ,שלוות הנפש ,בהירות המחשבה ,שאר הרוח
והנדיבות.
נוקשות גופנית או נפשית ,חוליים קשים או כאבים כרוניים ,קנאה אובססיבית או חוסר אמון
בסיסי ,אמביציה כוחנית או תאוות שררה ,התמכרות להימורים או לחיזורים מיניים ,תאוות ממון

צילוםnacho flickr :

חינוך הרוחני יכולות להיות משמעויות רבות ושונות בהתאם לזמן ,למקום,
למסורת ולנקודת המבט של העוסקים בו .אפשר להדגים מורכבות זו מכמה זוויות:
ראשית ,ההתייחסות לרוח במדעי הרוח שונה במידה רבה מן ההתייחסות המקובלת
בפרקטיקות מיסטיות — התמקדות בידיעה ובהבנה לעומת התמקדות במודעות ,בהוויה ובאורח
החיים; שנית ,הרוח ספגה השטחה ולעתים גם הזניה עקב שימוש אינפלציוני ב"רוחניות" מצד
סוחרי אושר ואופנות ניו אייג'יות; ושלישית ,בתרבות האקדמית של ימינו מקובלת ההכרה
שהמושג רוח — כמו המושגים הקרובים לו :נפש ,נשמה ,תודעה ,שכל ,מצפון ,תבונה ועוד —
אינו מציין ממשות אובייקטיבית ונגישה בעולם (שאינה מותנית בפרשנות האנושית) ,אלא הוא
הבניה מושגית מוסכמת במסגרת שפות דיבור ושדות שיח.
על רקע מורכבות זו אבקש להציע תפיסה מודרנית ומעודכנת של חינוך רוחני אשר מגדירה
את עצמה באמצעות זיקות חיוביות לנאורות אינטלקטואלית ,לאתיקה הומניסטית ,לפוליטיקה
דמוקרטית ולאקולוגיה הרמוניסטית (שאינה מסתפקת באתגר הקיימות הסביבתית אלא מוקירה
את הטבע הבראשיתי ומבקשת קרבה והרמוניה עמו).
עמדה כזאת מתאימה במיוחד כרציונל מנחה לפיתוח תכניות לימודים לבתי ספר ולמוסדות
להכשרת מורים :היא נשענת על נכסים תרבותיים הנתפסים כמתקדמים וראויים באקלים
הדעות של ראשית המאה העשרים ואחת; היא מציעה מענה לאחדות מן הבעיות הקשות שהחברה
האנושית בימינו מתמודדת עמן; והיא נזהרת מהצגת דוקטרינות נוקשות ותורות מחייבות — קל
וחומר מנהייה אחר כתות מיסטיות ,גורואים כריזמטיים וסוחרי אושר למיניהם.

והוקרת מכלול הבריאה; יסוד החופש — החירות מכפייה פנימית
וחיצונית; יסוד היופי — בטבע ובאמנות; ויסוד השלום — בריאות,
שלווה ,הרמוניה ומידתיות.
זהו ניסיון לחרוג מתכתיבי הגוף ודחפיו וכן מן המתכונות
והמוסכמות שנצרבו בנפש בתהליכי החִ ברות — כמיהה וחריגה אל
המרחב הייחודי והייעודי של "מותר האדם" .עם זאת חשוב להבהיר
שהעניין בעיסוקים הרוחניים אינו מחייב התנזרות מהנאות ארציות או
התבודדות מחברת הבריות .ביסוד החיים הרוחניים ,בדומה לחיים הארציים,
מונָ חות תשוקות הדוחפות את הפרט בנמרצות — אך התכליות שלהן שונות.
התשוקות הרוחניות כוללות מגוון רחב של כמיהות מוסריות ,אינטלקטואליות,
דתיות ואמנותיות ,והן מוצגות לא כמנגנונים שוללי חדוות חיים (כפי שנהוג בחלק
מהאורתודוקסיות הדתיות) ,אלא כמנועי צמיחה להשבחת החיים ,סגנ ּונם והעשרתם.
הנקודה המכרעת ביסוד האידאליסטי היא שחבל לבזבז את חיינו ב"מושב לצים" (ברוח
ספר תהלים); שבושה היא "להתרשל בבניין דיוקננו" (כדברי הפילוסוף פלוטינוס); וחשיבה
רדודה ,התבטאות בוטה או התנהגות נלוזה הן עניין מחפיר כשעומדת לרשותנו חלופה מעמיקה,
מעודנת או ראויה ,בהתאמה.
פיתוח מודעות ורגישות הוא התחלה .בעבודה קשה ובהכרה בחשיבות המשימה מתחילה גם
הצמיחה הרוחנית וברכותיה :בהבנה נכונה ,בהתנהגות ראויה ,בהתייחסות נדיבה ובהוויה רוויית
עניין ,משמעות ,חדווה ואושר פנימי.

תחת מכבש היצרים
מבפנים והלחצים
המופעלים מבחוץ
— קל וחומר בעידן
קפיטליסטי מועצם
של הפצצות גירויים,
מרוץ עכברים
כלכלי ותרבות
של מסכים — בני
אדם אינם יכולים
להגשים את מיטבם
ללא עבודה סדורה
על גופם ונפשם
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התשוקות הרוחניות
כוללות מגוון רחב
של כמיהות מוסריות,
אינטלקטואליות,
דתיות ואמנותיות ,והן
מוצגות לא כמנגנונים
שוללי חדוות חיים
(כפי שנהוג בחלק
מהאורתודוקסיות
הדתיות) ,אלא
כמנועי צמיחה
להשבחת החיים,
סגנ ּונם והעשרתם

בדומה לידע ולהבנה
שאנו מפיקים
מההתבוננות
השיטתית במציאות
שסביבנו ובתופעות
הטבע הגלויות לנו,
כך התבוננות שיטתית
בעצמיות שלנו,
בעולם הפנימי של
תודעתנו וביפי הטבע
והיצירה מזמנת לנו
אוצרות חשובים
של ידע והבנה

או חרדות קמאיות ,הפרעת קשב או ניכור עצמי ,קפריזיות בהתנהגות או "קריזיות" בהתפרצות,
לחץ יום יומי או תסכולים תמידיים ,אישיות סמכותנית או אובססיית סדר ושליטה ,דימוי
עצמי שלילי או דיכאון ,דעות קדומות ,אמונות טפלות או גישות סטריאוטיפיות — כל אלה
ודומיהם מייצגים סוגים שונים של תביעות ,גחמות ,אילוצים והתניות שהגוף והנפש מעמידים
לנוַ ,הכְ תבות שנקבעות עבורנו (כביכול מבחוץ) ומצמיתות אותנו להוויה חסרת נחת ,להבנה
מעוותת של המציאות ולהתנהגויות לא ראויות.
התגברות על לחצים וכבלים ממינים אלה מחייבת התמודדות הוליסטית ואינטגרטיבית.
בדומה לידע ולהבנה שאנו מפיקים מההתבוננות השיטתית במציאות שסביבנו ובתופעות הטבע
הגלויות לנו ,כך התבוננות שיטתית בעצמיות שלנו ,בעולם הפנימי של תודעתנו וביפי הטבע
והיצירה מזמנת לנו אוצרות חשובים של ידע והבנה .וכפי שאנו מפיקים תועלות רבות לשיפור
איכות חיינו מן הידע (המדעי ,הטכנולוגי) הצבור על העולם הפיזי ,כך פיתוח המודעות העצמית,
הקשיבות התוך־אישית והבין־אישית ,תרגולי המדיטציה ,הנשימה ,היוגה ושאר מיני התרגולים
הרוחניים תורמים לנו מודעות שלווה ומוארת יותר בדבר חיי הגוף והרוח ומקדמים אותנו לרמות
גבוהות יותר של בריאות ,שלווה פנימית ,סיפוק אישי ,משמעות ,נדיבות וחמלה.
• • •
ככל שאנו מתרחקים מתחומי דעת מובחנים ומסטנדרטיזציה של קריטריונים ותוצרים אל
תחום האמנות המשולבת והממוזגת של החיים האנושיים — החיים הכוללים את הברכה שבחוכמה,
באופי המוסרי ובאושר האישי — כך עולה ביתר שאת השאלה הפדגוגית האולטימטיבית:
האומנם ,כפי שמקשה סוקרטס" ,הסגולה הטובה ניתנת ללימוד"; "האומנם ביכולתם של
החכמים והטובים שבאזרחים [ ]...להנחיל לאחרים את סגולתם זו"; והאם ביכולתו של הפדגוג
"להצעיד אחרים אלי סגולה טובה — לעזור לאדם להיות נאה וטוב" (אפלטון ,פרוטגורס).
בקצרה ובתמצית יש לקבוע שהתשובה היא כמובן חיובית ,כי אחרת לא היינו טורחים לעסוק
בה כלל .עם זאת ,ובאותה מידת נחרצות ,עלינו לסייג את הדברים ולהבהיר שהוראה ולמידה
רוחניות מסוג זה אינן ניתנות בשום מקרה למימוש ולביצוע בצורה מכנית ,סטנדרטית או
לינארית.
מצד אחד ,לא מדובר בלמידת משפך המחדירה גופי ידע סדורים ,וגם לא בהקניה טכנית
של מיומנויות .מן הצד האחר ,אנו יודעים ,למשל ,שבכוחה של פעילות גופנית מסוגים רבים
להרגיע את הנפש ולסייע בהסדרת המחשבות .בה במידה מוכר לנו כוחם של הבנה טובה יותר
של המציאות ,של עירור המודעות הערכית ,של מעבר למיקוד של שליטה פנימית או של
החלפת נקודות המבט כדי להשפיע על הורדת המתח הנפשי ולמגר תסכול ,עוינות ותוקפנות.
לצד אלה ,תרבות דיאלוגית של קשיבות וכבוד הדדי" ,עיסוק יום יומי בסגולה הטובה",
השתייכות לקהילה אוהבת ותומכת ,השתלבות אינטימית והרמונית בטבע והתרועעות עם
מורים טובים ורבי השראה — כל אלה ,ועוד תרגולים רבים גופניים ורוחניים ,פועלים את
פעולתם באופנים נסתרים ועקיפים ומחוללים את התמורות האינטגרטיביות (בגוף ובנפש)
לקראת הוויה שלמה ,ראויה ומאושרת יותר.
• • •
החינוך הרוחני מבקש לאפשר לנו ללכת אחרת בעולם .לצעוד ,לשם הדוגמה ,בחלקת אדמה
שכבר עברנו בה בעבר פעמים רבות אך מעולם לא ידענו אותה ,אדמה שכף טרקטור אחת יכולה
להעלים מהעולם בתוך שנייה ,ופעם אחת לחרוג ממנהגנו ,לקחת את זמננו בידינו ,לעשות את
נפשנו פנויה ,לכרוע מעט ולהתבונן בשפעה :סתוונית חדשה ,פריחתו הסגולה והעגולה של
דרדר ,נמלה חרוצה בבניית הקן ,עכביש מרושת ממתין לטרפו ,חילזון חורף היוצא לדרכו...
ולשהות ,לשהות ,לשהות.
ואפשר גם לקום ולהתיישר לנוכח אנשים מוכרים זה שנים ,ולראשונה לראות את מלאות
אנושיותם וייחודיות אישיותם .להסתכל עוד טיפה למעלה ולראות (בהשראת נתן זך) "ציפור
רבת יופי" ועוד יותר מזה — לראות שהציפור "ראתה אותי"" .להלל את כל היופי הזה" ולא עוד
"להיות עיוור ליופי העולם כל עוד אני חי".
בשגרת ימינו ולנוכח הגזענות והטרור הבין־דתי ,שעושים אותנו קורבנות עיוורים ובורים
של עצמנו ,טוב נעשה אם נאשרר את תוכחתו של מהטמה גנדי ונגיד לעצמנו "שאם איננו מזהים
את האלוהים באנשים שאנו פוגשים בשגרת חיינו יהיה חסר טעם לחפשו במקומות אחרים" .

תחרות "סופר נולד "2
יוצאת לדרך!
כתיבה יוצרת בז'אנר ספרות ילדים
הפרס הראשון:
הפקת ספר במהדורה מסחרית ,שיופץ בחנויות המובחרות!
הספר הזוכה יוצג ב”אמזון” ,ארה”ב.

להשתתפות בתחרות:
היכנסו לאתר הסתדרות המורים >>> www.itu.org.il
סופר נולד >>> רישום השתתפות בתחרות

הגשת כתבי היד עד לתאריך 30/4/2016
לעובדי הוראה פעילים בלבד!
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האדם
במרכז

בית הספר היסודי "תמיר"
בראשון לציון הוא בית ספר ירוק.
אבל לא רק .התכנית "הזמנה
לנתינה" ,שמופעלת בו זו השנה
השנייה ,שמה דגש על פדגוגיה
מבוססת אמפתיה" .אנחנו",
אומרת המנהלת שיר קדר" ,בית
ספר מקיים המתמקד בפרט"
הג ר ב ו חב ו ט

ה

כניסה לבית ספר היסודי "תמיר" ,הממוקם באחת
השכונות החדשות בצדה המזרחי של ראשון
לציון ,מפתיעה בשקט מהסוג שבתי ספר יסודיים
לא מתאפיינים בו .בית הספר הוקם לפני שלוש וחצי שנים,
והוא מוקף בקומפלקסים של בניינים חדשים ,כיכרות וגני
שעשועים משוכללים ובנוי כמתחם פתוח בשני מפלסים:
הכיתות הנמוכות לומדות למטה ,הגבוהות — למעלה.
בכניסה לבית הספר ניצבת מזרקת מים קטנה מגודרת
באבנים ולצדה משטחים של דשא סינתטי.

תלמידים בפעילות של קשיבות בחצר.
מנהלת בית הספר" :מיד אחרי ההפסקה
הגדולה ,זמן שהתלמידים מאוד נסערים
בו ,יש משהו שאוסף אותם לפני
שמתחילים ללמוד" צילומים :דן חיימוביץ'
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שיר קדר ,מנהלת בית הספר" .מה שיפה לראות זה איך כל מורה לוקחת את זה למקום שלה ,ובסופו של דבר כל אחת עושה משהו אחר בכיתה שלה"

פעילות הקשיבות המובנית נמשכת כעשר דקות ,ונעשית בכלים של דמיון מודרך ,ריכוז ,תנועה או
מוזיקה .אחריה יש משוב קצר עם התלמידים ,והם חולקים תחושות ורגשות בעקבות הפעילות
בשעת ההפסקה יש פעילות ערה
בחדר המורים המרווח ,ועל ספסל
במסדרון יושב תלמיד נסער בפנים
אדומות .בזמן שכמה מורות חולפות
על פניו בדרכן הלאה ,ניגשות אליו
שתי תלמידות מכיתה גבוהה יותר,
שואלות מה קרה ("החברים העליבו
אותי") ולוקחות אותו לשטוף פנים
ולהירגע .קשיבות ,קוראים לזה כאן.
שיר קדר ,מנהלת בית הספר,
מספרת על רגע אחר ,מרגש ,שבו
אם חולה מאוד של אחת התלמידות
ביקשה להודות למנהלת על הייחודיות
של בית הספר .כששאלה אותה מדוע
היא מודה ,סיפרה האם איך ברגע קשה
שלה בבית אמרה לה הילדה" :אימא,
עכשיו תעצמי את העיניים ואני אגיד
לך מה לעשות" ,והשמיעה לה מוזיקה

מרגיעה" .ואז האימא אמרה לי",
מספרת קדר" ,שקשה לתאר מה עשו
לה הכמה דקות האלה' .כאילו קיבלתי
כוחות חדשים בגוף' ,היא אמרה ,ואני
הייתי מצומררת .זו הצלחה בעיניי".
• • •
בשנתיים האחרונות מונהגת
ב"תמיר" התכנית "הזמנה לנתינה"
(  ,)Call to Careשפותחה ב־2012
במכון  Mind and Lifeבארצות
הברית .המכון הוא ארגון ללא כוונות
רווח המתמחה בחקר המוח ,בתודעה
ובמודעות קשובה (מיינדפולנס),
ומדגיש ערכים של פדגוגיה מבוססת
אמפתיה .צוותים מרחבי העולם,
כולל מישראל ,הוכשרו במכון ,והיום

עשרה בתי ספר בעולם ,ובהם שלושה
בישראל ,מפעילים פיילוט של
התכנית .את הגרסה הישראלית של
התכנית מובילים ד"ר ריקרדו טרש
וד"ר רוני ברגר מאוניברסיטת תל
אביב ,והם מסמיכים צוותים חינוכיים
במסגרות פורמליות ובלתי פורמליות
(ראו עמ' .)64
לדברי קדר ,החיבור עם "הזמנה
לנתינה" נולד מתוך סירוב של בית
הספר להסתמך אך ורק על נתוניו
הפיזיים ועל תכנית הלימודים
הספירלית ,שעוסקת בקיימות ,כמקור
לייחודיותו" .בעיר מונהגים אזורי
רישום פתוחים בצורה מבוקרת",
מסבירה קדר" ,וכדי שתהיה איזושהי
מהות הגיונית לבחירה ,כל בית ספר
בוחר לו ייחודיות .כשנפתח בית הספר

כובעי החשיבה של דה־בונו במסדרון .ארנה פריגוז'ין" :השימוש בכובעי החשיבה מאפשר לילדים להסתכל על אירוע לימודי או חברתי בהסתכלות רחבה"

"מחברת קשיבות" מלווה את התלמידים לאורך כל שנת הלימודים ומחברת אותם
גם אל כלי החשיבה המודעת ,על בסיס כובעי החשיבה של אדוארד דה־בונו
אמרו לנו 'אוקיי ,אתם ירוקים' ,ואנחנו
חשבנו שלהגיד 'ירוק' רק בגלל שבנו
אותנו ככה זה לא מספיק .התחלנו
להתלבט .עלו המון רעיונות :בית ספר
מטייל ,בית ספר למורשת ישראל,
אבל זה לא דיבר אלינו .מרבית הצוות
אמר שמה שהכי מעסיק אותם זה
הבוגר שלנו ,ואנחנו רוצים לעשות
משהו לעיצוב הבוגר מעבר לחינוך
הפדגוגי ,החברתי והרגשי שאנחנו
נותנים כמו כל בית ספר אחר".
איך נולד החיבור בין קיימות לבין
"הזמנה לנתינה"?
"כשנפתח בית הספר עברנו
השתלמות בנושא של קיימות,
ולמדנו שהתחום הזה כולל אדם,
חברה וסביבה .בחרנו שהמיקוד שלנו
יהיה באדם ,מתוך אמונה שאם נבנה

אותו וניתן לו את כל הכלים ,תהיה
לזה השפעה על החברה ועל הסביבה.
ככה הגענו ל'הזמנה לנתינה' .זה לא
אומר שאנחנו לא עושים פעילויות
חברתיות וסביבתיות ,אבל זה הדגש
שלנו .אנחנו בית ספר מקיים המתמקד
בפרט ,ואנחנו עושים שימוש בשני
כלים :הראשון הוא קשיבות ,והשני
הוא כלי החשיבה המודעת ,המבוסס
על כובעי החשיבה של אדוארד דה־
בונו".
• • •
הקשיבות שזורה בשגרת בית הספר
של התלמידים והמורים" .חילקנו את
היום כך שיהיו לנו זמני קשיבות
מובנים" ,מסבירה קדר" .היום שלנו

נפתח בעמידה ובשירת 'התקווה'.
זה זמן שאוסף את הילדים לתחילת
הלימודים .אחר כך ,מיד אחרי ההפסקה
הגדולה ,זמן שהתלמידים מאוד
נסערים בו ,יש משהו שאוסף אותם
לפני שמתחילים ללמוד מתמטיקה,
שפה או מדעים".
פעילות הקשיבות המובנית
נמשכת כעשר דקות ,ונעשית בכלים
של דמיון מודרך ,ריכוז ,תנועה או
מוזיקה .אחריה יש משוב קצר עם
התלמידים ,והם חולקים תחושות
ורגשות בעקבות הפעילות.
"מעבר לזמנים הללו" ,מוסיפה
קדר" ,יש לנו שעה שבועית בלוח
השיעורים שנקראת 'קשב הגוף' ,והיא
משלבת מוזיקה ותיאטרון .מה שיפה
לראות זה איך כל מורה לוקחת את זה
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שיר קדר" :היו עליות
וירידות בהתנהלות
ובתפקוד של הצוות,
אבל כל הזמן הייתה
אמירה שלי שמי
שמרגיש שהייחודיות
לא מדברת אליו,
אעזור לו לעבור לבית
ספר עם ייחודיות
שתתאים לו יותר"

למקום שלה ,ובסופו של דבר כל אחת
עושה משהו אחר בכיתה שלה".
ארנה פריגוז'ין ,הרכזת החברתית
של בית הספר ,מוסיפה שזמני
הקשיבות יכולים לשמש למטרות
שונות" :יכולה להיות קשיבות
כשאנחנו רוצים להרים ולהמריץ,
יכולה להיות קשיבות של הרגעה ,של
פיתוח מודעות או קשיבות שנועדה
לחבר בין התלמידים בפעילות
זוגית או קבוצתית .אנחנו לומדים
לא רק להקשיב לעצמנו ,אלא גם
להקשיב לאחר ,לחברים ,למורים,
למשפחה".
• • •
כלי נוסף הוא "מחברת קשיבות",
שמלווה את התלמידים לאורך כל
שנת הלימודים ומחברת אותם גם אל
כלי החשיבה המודעת.
"במחברת אנחנו עובדים בשני
אופנים מרכזיים" ,מסבירה קדר,
"אנחנו מכתיבים את העבודה בה,
למשל סביב הנושא של חלוקת
תעודות .התלמידים ,בהנחיית
המורות ,כותבים מה הם מרגישים לפני
קבלת התעודה ,למה הם מצפים ,אבל
גם מה קורה לאחר מכן ,איך ההורים
הגיבו ומה התחושות שלהם .למורות

חן בללי" :ההורים
היו חלק מכל
תהליך הבחירה
של הייחודיות,
והם נשארים
שותפים ,אם זה
במעגלי שיח ,אם
זה בימי הורים ,אם
זה בפעילויות של
קשיבות שאנחנו
עושים להורים
ולילדים יחד"

ארנה פריגוז'ין.
"יכולה להיות
קשיבות כשאנחנו
רוצים להרים
ולהמריץ ,יכולה
להיות קשיבות
של הרגעה ,של
פיתוח מודעות
או קשיבות
שנועדה לחבר בין
התלמידים"

יש גם מקום פתוח להשתמש במחברת
בעקבות אירועים ספציפיים ,אם זה
משהו שקרה בכיתה ברמה החברתית
ואם זה אירוע אקטואלי".
המחברת יכולה לשמש את
התלמידים גם למטרות אישיות .אם
הם מרגישים צורך להתבטא או להציף
רגשות ,הם כותבים בה.
"בסוף השנה" ,אומרת קדר,
"אנחנו שולחים את המחברת הביתה
עם מכתב להורים .זה ממש יומן מסע,
ואם ילד לא רוצה לשתף את ההורים,
אנחנו מבקשים ,בפנייה אישית שלנו,
שיכבדו את רצונו .היו לנו פניות
מהורים שרוצים לראות את המחברת
פעם בחודש ,אבל הסברנו שזה מחטיא
את המטרה — המחברת אמורה להיות
העולם הבטוח של הילד".
פריגוז'ין" :בדרך כלל כשאנחנו,
כבני אדם ,מתייחסים לאירוע
כלשהו ,אנחנו מופעלים באופן
מידי — או שאני בעד או שאני נגד.
השימוש בכובעי החשיבה מאפשר
לילדים להסתכל על אירוע לימודי
או חברתי בהסתכלות רחבה ולהגיע
בעקבותיה למסקנות אחרות .הכנו
למשל הסתכלות על יום הורים דרך
כובעי החשיבה .בדרך כלל אנחנו,
ההורים ,מסתכלים על ציון ,על
שורה תחתונה .אבל אפשר להסתכל

גם על מה אני מרגיש ,מה הילד
מרגיש ,לבחון את הרגשות האלה,
מה נקודות האור ,מה הנקודות לחיזוק
ומה אפשר לעשות אחרת .יש לנו את
הכובע הכחול ,והוא מקבל החלטות
בעקבות ההסתכלות דרך הכובעים
השונים ,ואז ההחלטה מושכלת,
היא לא מהבטן .יכול להיות שאגיע
לאותה החלטה ,אבל יכול להיות —
וזה מה שקורה לרוב הילדים — שיהיה
שינוי מחשבתי בעקבות ההסתכלות
הרחבה .וזה עוד משהו שהם עושים
וכותבים במחברת".
• • •
לפי התפיסה של "הזמנה לנתינה",
יש לפתח אצל צוות המורים יכולות
של אמפתיה ,הענקה ,קשב והכלה
לפני שמחילים את הפדגוגיה הזאת
על התלמידים .הצוות החינוכי
של בית הספר מקבל ,זו השנה
השנייה ,הדרכה שבועית וליווי
צמוד ממדריכים מאוניברסיטת תל
אביב ,שמגיעים לכיתות ומעבירים
פעילויות ותצפיות.
"ההבנה" ,מסבירה חן בלילי,
רכזת הייחודיות של בית הספר,
"היא שאם אנחנו רוצים שהילדים
יעברו איזשהו תהליך ,אז הצוות

צריך לעבור אותו גם .זו מחשבה
רדיקלית בעיניי .מחשבה שיוצאת
מהקופסה .זה לא פשוט ,כי אנחנו
מתעסקים בשינוי תפיסתי ומנסים
להמשיג את עצמנו בצורה אחרת.
כל יום חמישי ,בישיבות המוסדיות,
אנחנו עוברים כל מיני פעילויות של
קשיבות — דמיון מודרך או חלק של
מדיטציה ואז איזו שיחה .אני חושבת
שזה גרם לכל המורים לנסות לעבוד
בצורה קצת אחרת .זה לא סטנדרטי.
גם האווירה .כל מי שנכנס לפה מיד
אומר' :וואי ,איך רואים שיש לכם
קשר משפחתי פה ,איך רואים שיש
חיבור טוב בין ההורים למורים' .זה
ממש מובהק".
ההורים הם חלק מהתהליך?
"ההורים היו חלק מכל תהליך
הבחירה של הייחודיות ,והם נשארים
שותפים ,אם זה במעגלי שיח ,אם
זה בימי הורים ,אם זה בפעילויות
של קשיבות שאנחנו עושים להורים
ולילדים יחד .השפה שפיתחנו כאן
משותפת למשולש מורים ,תלמידים
והורים".
• • •
קדר מדגישה שהמחויבות של
הצוות החינוכי לייחודיות של בית

חן בללי" .ההבנה
היא שאם אנחנו
רוצים שהילדים
יעברו איזשהו
תהליך ,אז הצוות
צריך לעבור אותו
גם"

הספר קריטית להצלחה של התכנית.
היא מתארת איך במהלך פעילויות
הקשיבות שנעשות במסגרת הדרכה
לצוות הופך חדר המורים לכיתה:
יש את המתחברים והזורמים ,יש את
המגחכים ויש את המתנגדים.
"היו עליות וירידות בהתנהלות
ובתפקוד של הצוות" ,היא מודה,
"אבל כל הזמן הייתה אמירה שלי
שמי שמרגיש שהייחודיות לא מדברת
אליו ,אעזור לו לעבור לבית ספר
עם ייחודיות שתתאים לו יותר .אין
לי בעיה שהמסוגלות תהיה ברמות
שונות ,הגיוון מייצר פעילות מגוונת
יותר ואני רואה את זה בכיתות ,זה
נהדר וקסום .אבל אם אין לך את זה,
אתה לא יכול לשלוף את זה".
והתלמידים יכולים לבחור שלא
להשתתף?
פריגוז'ין " :גם אם ילד לא רוצה
לקחת חלק פעיל במסגרת שאנחנו
מייצרים לזמן קשיבות ,יש לזה כללים.
זה לא 'עכשיו אני לא משתתף ואני
מתריס' ,אלא 'אם אני לא משתתף ,אני
לא משתתף לעצמי' .ילדים שומרים
על המסגרת הזאת .יכול להיות
שבכיתות הצעירות יותר ,שהתחילו
את התהליך באיחור ,עוד יש תלמידים
שבודקים ,אבל בסופו של דבר יש כאן
שפה שהם רוצים להיות חלק ממנה".

האקלים הבית ספרי הוא נדבך
נוסף שקשור ישירות לקשיבות.
קדר" :לאזור של גינת הנוי בכניסה,
עם פכפוך המים ,לדוגמה ,יש תפקיד
רציני בהשפעה על הרוגע שאנחנו
מנסים להשרות כאן .כשרק יצרנו
את הגינה מצאתי בסוף היום תלמיד
שוכב שם על הרצפה ,והראש שלו
מונח על התיק .חשבתי שקרה לו
משהו" ,היא צוחקת" ,אבל הוא אמר
לי' ,לא ,אני נח' .זהו ,אני השגתי את
שלי .כשנכנסים לזה" ,היא מוסיפה,
"רואים המון מחקרים שמצביעים על
המעלות של אקלים כזה ,ואכן גם
המיצ"ב שלנו הוא מהגבוהים בראשון
לציון".
ברוח זו ,עד לאחרונה לא היו בבית
הספר צלצולים .קדר" :אני מאמינה
שלא צריכים להיות צלצולים בבית
ספר ,ועד לפני שבועיים באמת לא
היו צלצולים ,אבל היות שאנחנו
קהילה שיתופית ,עלו הדים מהורים
ומתלמידים שזה מאוד מלחיץ
אותם — נגמרה ההפסקה? יש עוד
כמה דקות? — אז החלטנו להנהיג
מערכת צלצולים שמכריזה רק על
זמני יציאה וחזרה מהפסקה ,ולא על
מעבר בין שיעורים .בחרנו צלצולים
מדיסק של נעימות פסנתר ,משהו

מאוד מרגיע".
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רונ י ב רג ר

קריאה לנתינה
אכפתית
עיקריה של התכנית שפותחה בארצות הברית וממצאי
המחקרים הראשונים שנעשו בארץ על יישומה

ה

מכון האמריקאי לתודעה וחיים (The Mind and Life
 )Instituteהחליט בשנת  2012להיענות לקריאתו של
הדלאי לאמה ה־ ,14המנהיג הרוחני של העם הטיבטי,
המבקש זה שנים מאנשי חינוך ופסיכולוגיה לחקור את הפרקטיקות
והתרגולים הבודהיסטיים בכלים מדעיים מקובלים ולהיעזר בהם
בכדי לבנות פדגוגיה המבוססת על אתיקה אזרחית.
טובי החוקרים מהתחומים של מדעי המוח ,פסיכולוגיה וחינוך
קובצו כדי לבנות תכנית פדגוגית המבוססת על עקרונות הנתינה
והחמלה ,אבני יסוד של התורה הבודהיסטית הטיבטית.
התכנית שפותחה נקראת  .A Call To Careיש המתרגמים
את המונח  careלדאגה אכפתית ,אך מכיוון שלמילה דאגה יש
לעתים קונוטציות שליליות ,בחרתי להשתמש כאן במילה נתינה
— קריאה לנתינה אכפתית.

• • •
"קריאה לנתינה אכפתית" היא תכנית כוללנית שמטרתה
לטפח קהילה לימודית המבוססת על נתינה ואכפתיות ,בראש
ובראשונה לצוות החינוכי והאדמיניסטרטיבי ולתלמידים,
ובמקביל גם להורים ולקהילה שבה נמצא המוסד החינוכי.
מדובר בתכנית בין־תחומית המורכבת משלושה נדבכים:
למידה ותרגול של גישות קונטמפלטיביות (מתבוננות) ,כגון
קשיבות וחמלה; רכישה של מיומנויות חברתיות־רגשיות; ולמידה
קואופרטיבית.
המטרות המרכזיות של התכנית הן לסייע לצוות החינוכי
ולתלמידים למצוא דרכים לקבל תמיכה ודאגה אכפתית; ללמד
אותם להיות קשובים לצרכים אישיים ולטפח בקרבם מיומנויות
לדאגה אכפתית וחמלה עצמית; לפתח בקרבם רגישות לצרכים
ד"ר רוני ברגר הוא פסיכולוג קליני וחוקר בכיר במחלקה לרפואת חירום
באוניברסיטת בן־גוריון ,מומחה בהתמודדות עם מצבי אסון וטראומה ,יועץ
למכון לחמלה ואלטרואיזם באוניברסיטת סטנפורד ומנהל השירותים הקהילתיים
בעמותת ברית עולם

של אחרים ולפתח כלפיהם יחס של קבלה וחמלה; לפתח כישורי
ויסות רגשי והפחתת התגובתיות האוטומטית; להוריד את רמת
הדחק והחרדה שלהם ואת רמת השחיקה של הצוות החינוכי;
לשפר את רמת הקשב והריכוז של התלמידים כדי לסייע להם
בתהליך הלמידה; להעצים את המיומנויות החברתיות של הצוות
והתלמידים; ולהגדיל את המעורבות והאחריות האזרחית שלהם
בבית הספר ובקהילה.
התכנית אינה מיועדת רק לצרכים המקצועיים של אנשי
הצוות ,אלא גם לצורכיהם האישיים .עמדה זו נובעת מההכרה
שמורה שמקבל תמיכה ודאגה אכפתית יהיה רגיש וקשוב
הרבה יותר לתלמידיו וכך יוכל להעניק את הנתינה האכפתית
שהתלמידים זקוקים לה.
התכנית נחלקת לשלושה היבטים של נתינה אכפתית ,שיש
ביניהם יחסי גומלין :קבלת נתינה ואכפתיות מאחרים; פיתוח
נתינה ואכפתיות עצמית; והענקת נתינה ואכפתיות ללומדים.
כל היבט כולל ארבעה נושאים מרכזיים :הבנת חשיבות הקבלה
או הנתינה האכפתית; הקניית כלים לביצועה; התמודדות עם
המחסומים במימושה; והרחבת המיומנות ליישומה.

שמציעה התכנית ,כמו גם צפייה ביישום התכנית בכיתות על ידי
מנחים שהוכשרו בהעברתה .המורות והמורים מילאו שאלונים
לפני תחילת התכנית וכחודש לאחריה.
הממצאים מצביעים על ירידה ניכרת ברמת המתח והחרדה
ועל עלייה ניכרת בתחושת המסוגלות העצמית והקשיבות ,ברמת
החמלה העצמית והאופטימיות וביכולת האמפתיה יחסית לקבוצת
הביקורת.
המחקר השני התמקד בתלמידים ,ובדק את השפעת התכנית
על השינוי בקשיבות ,ברמת החרדה ובסומטיזציה וביחסים עם
המחנכות והחברים לכיתה.
המחקר הזה כלל  323תלמידים מכיתות ג'־ד' 175 .מהם
נחשפו לתכנית "קריאה לנתינה אכפתית" ,והשאר ( )148השתתפו
בתכנית של כישורי חיים ושימשו קבוצת ביקורת .התלמידים
מילאו שאלונים לפני תחילת התכנית ובסיומה — שישה חודשים
לאחר מכן.
הממצאים של מחקר זה מרשימים :התלמידים שהשתתפו
בתכנית השתפרו במידה בולטת ביותר בכל המדדים שנחקרו
יחסית לקבוצת הביקורת .יכולת הקשיבות שלהם עלתה ,הם
דיווחו על שביעות רצון רבה יותר ועל ירידה ברמות הדחק ,החרדה
והסומטיזציה .האווירה בכיתות שהשתתפו בתכנית השתפרה,
כמו גם מערכות היחסים של התלמידים עם המורים והמורות ועם
חבריהם לספסל הלימודים.

מדיווחי הצוותים הניהוליים בבתי הספר שהשתתפו בפרויקט
עולה שחל שיפור ממשי באקלים הבית ספרי ובתפקוד התלמידים
הן בהיבט ההתנהגותי והן בהיבט הלימודי .כמו כן נכונות
התלמידים מקבוצות הניסוי לסייע לחבריהם וגם לאנשים נזקקים
בקהילה שבה הם גרים עלתה במידה ניכרת .במילים אחרות,
התלמידים שנחשפו לתכנית פיתחו מודעות חברתית ונטו להיות
אלטרואיסטים ופרו־חברתיים יותר .שינויים אלו בקרב תלמידי
קבוצת הניסוי נשמרו גם שישה חודשים לאחר סיום התכנית.
המחקר מצא גם ירידה גדולה ברמת הסטריאוטיפיזציה והדעות
הקדומות של תלמידים יהודים כלפי תלמידים ערבים ונכונות
רבה יותר להיות בקשר עמם .שינוים אלו נשמרו בקרב התלמידים
גם שישה חודשים לאחר סיום התכנית ,למרות המצב הביטחוני
הקשה בארץ.
ממצא זה בולט במיוחד לנוכח העובדה שבאותה עת הייתה
עלייה דרסטית בסטריאוטיפיזציה ובדעות הקדומות של
התלמידים שלא השתתפו בתכנית.
אף על פי שזהו מחקר ראשון הבודק את יעילות התכנית
ולפיכך מן הראוי להתייחס אליו במידה ראויה של זהירות,
הממצאים מעוררים תקווה שיישום התכנית עשוי להוביל לאקלים
בית ספרי של נתינה אכפתית המקדם למידה ויצירתיות ובה בעת
לגדל ילדים ובני נוער בעלי מודעות חברתית וסובלנות המוכנים

לתרום לרווחת הכלל.

מכון

מופ"ת

בית ספר למחקר ולפיתוח תכניות
בהכשרת עובדי חינוך והוראה במכללות

יום העיון "דלתות נפתחות" השלישי בנושא:

האדם שפתח לי את הדלת

יתקיים ביום רביעי ,ה' בניסן תשע"ו 13 ,באפריל  ,2016בשעות 15:15-9:30
במכון מופ"ת ,רח׳ שושנה פרסיץ  ,15קריית החינוך תל-אביב

• • •
בשנת הלימודים  2015–2014יושמה התכנית בשני בתי ספר
יסודיים ממלכתיים בישראל ,בתל אביב ובראשון לציון ,ולוותה
בשני מחקרים מקיפים — אחד של ד"ר ריקרדו טרש מאוניברסיטת
תל אביב ואחד שלי.
מחקר אחד עסק בהשפעת התכנית על המורות והמורים
בהיבטים של שינוי ברמת המתח והחרדה ובהשפעה שלה על
המסוגלות העצמית ,החמלה העצמית ,האמפתיה ,הקשיבות
והאופטימיות.
המחקר בדק כשבעים מורים ומורות משלושה בתי ספר ,חלקם
השתתפו בתכנית "קריאה לנתינה אכפתית" ואחרים שימשו
קבוצת ביקורת .קבוצת הניסוי עברה התנסות אישית בכלים

יום עיון זה הוא השלישי במניין ימי העיון "דלתות נפתחות" .ייחודם של ימי עיון אלה בכך שכל המציגים הם אנשים עם
ליקויי למידה שמספרים את סיפור ההתמודדות שלהם.
ביום זה יציגו אנשים סיפורים מעוררי השראה .אליהם יתלוו מי שסייעו להם ואפשרו להם להצליח .עוד ישולבו אנשי
מקצוע ויוצגו מחקרים בנושא.
מטרת יום העיון היא להבליט את חשיבותו של "האדם המשמעותי" ,הפותח את הדלת ומאפשר לאדם המתמודד עם ליקוי
למידה להצליח.

ההשתתפות היא ללא תשלום אך מחייבת הרשמה מראש עד יום שלישי 12 ,באפריל ,2016
ד' בניסן תשע"ו באתר היחידה www.mofet.macam.ac.il/13-4-2016
פרטים נוספים במינהל לומדים ,טל׳ 03-6901426/401
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"להביא את האדם 
בית הספר היסודי
"אורנים" ביוקנעם עילית
מפעיל את התכנית
"נשמה יתרה" של רשת
תל"י ,ובמסגרתה לומדים
הילדים שיעור קשיבות
פעם בשבוע .כל בוקר
נפתח במעגל שחרית,
שבו משוחחים או עוסקים
בדמיון מודרך .יפה אוקנין,
מנהלת בית הספר" :אנחנו
מחויבים לחפש את הכלים
והתהליכים שיחזירו
את השקט לילדים"
תמ ר רות ם

ד

י נדיר לראות את מנהלת בית הספר
שלך משתרעת על מזרן יוגה ומתרגלת
מתיחות באמצע יום הלימודים .אבל
כשיפה אוקנין ,מנהלת בית הספר היסודי
"אורנים" ביוקנעם עילית ,הצטרפה ,בהחלטה
של רגע ,לשיעור יוגה של כיתה ה'  ,1לא היה
ילד שביטא אי־נוחות או מבוכה .ילד שתרגל
במזרן מולה אפילו לא הניד עפעף כשפניהם
פנו זה כלפי זו במהלך תרגיל.
אחרי היוגה השתתפו הילדים במעגל
הקשבה ועסקו בטכניקות של דמיון מודרך.
כשביקשה המורה ,מיטל אליה ,להתרכז
ולהעביר קרן אור דמיונית למי שירצו,
כמה ילדים בחרו ,בתורם ,להעביר את הקרן
לילד מסוים והיה ניכר שהוא מופתע מאוד.
התברר שבהפסקה שלפני השיעור הוא היה
במרכז קטטה ,והחברים שהעבירו לו את הקרן
הדמיונית הסבירו שזו דרכם להביע חרטה.

תלמידי כיתה ה' בשיעור יוגה .אוקנין:
"המרחב של שיעור הקשיבות מעניק
אפשרות להתבונן על הילדים בתהליכים לא
לימודיים ,לא רק במתמטיקה או אנגלית,
אלא ללוות אותם במה שקורה להם בפנים"

צילומים :רפי קוץ
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לא בכל בית ספר יש התרחשויות
כאלה .המורה אליה ,שמעבירה בבית
הספר זו השנה השלישית את שיעור
הקשיבות ,המורכב בין השאר מקצת
יוגה ,מדיטציה ודמיון מודרך ,מספרת
שכשהפכה לאם החליטה לעזוב את
תחום ההיי־טק לאחר שבע שנים,
לעשות הסבה מקצועית ל"משהו רגוע
יותר" ולהתמחות ביוגה לילדים.
אליה" :נשימות עוזרות להתרכז
ולהרגיע את עצמנו .ילדים שחוזרים
סוערים מההפסקה נושמים ומתרפים,
הגוף שלהם נרגע והמתיחות נעלמת.
יש ילדים שמספרים לי שהם סופרים
נשימות ועושים מדיטציות גם בבית.
התרגול הזה עוזר לילדים להתמודד
עם אי־שקט ולהיות יותר מודעים
לעצמם ובאופן ספציפי גם להתמודד
עם חרדת בחינות ,קשיי שינה ועוד".
כל כיתה ב"אורנים" משתתפת

בשחרית של
יום חמישי
מתרגלים
דמיון מודרך.
סיגל סלקטר,
מחנכת כיתה
ה'  ,1למשל,
נוהגת לצייד
את תלמידיה
ב"פנס דמיוני
שמאיר בתוכי.
אני עוברת מילד
לילד ושואלת
איזה דברים הוא
רואה והאם הוא
רוצה לשנות
ולשפר"

69

פעם בשבוע בשיעור של אליה,
"שאינו חוג העשרה" ,מדגישים כאן,
אלא לימוד ותרגול של קשיבות —
"פעילות שנועדה לתחזק את ההקשבה
לעצמך ולסביבה" ,לדברי המנהלת
אוקנין .התרגול הזה נעשה כחלק
מתהליך העמקה בממד הרוחני של
האדם ,שבית הספר החל בו בשנתיים
האחרונות.
"היום באתי סוערת לשיעור כי היה
לי קר" ,כתבה תלמידה בתום שיעור,
"אבל אחרי המדיטציה הרגשתי חם...
יצאתי היום מהשיעור שמחה וחמימה".
• • •
עד לפני עשור היה "אורנים" ,בית
הספר הוותיק ביוקנעם עילית ,בית
ספר ממלכתי רגיל .אבל אז ,בתיווכו
של פרופ' נמרוד אלוני ,ראש עמותת

החינוך ההומניסטי חמ"ה ,יצרה קבוצה
של הורים קשר עם אוקנין וביקשה
ממנה להצטרף לרשת ולהטמיע את
עקרונות החינוך ההומניסטי בבית
הספר .אוקנין השתכנעה .הוקמה ועדת
היגוי של הורים ,מורים ונציגי הרשות
המקומית ,והיא התוותה את הכיוון
החדש.
בבית הספר לומדים כ־350
תלמידים מכל רחבי העיר ,וזו השנה
הרביעית שמפתחים בו דגם חינוכי
שעוסק ביצירת דיאלוג בחינוך .לאחר
שאוקנין השתלמה בתכנית "נשמה
יתרה" (ראו מסגרת) נוסף אליו גם
ממד של העצמה רוחנית" .אורנים"
היום הוא בית ספר הומניסטי־ניסויי,
השייך גם לרשת תל"י (תגבור לימודי
יהדות).
העיסוק של אוקנין ברוחניות נובע
לדבריה מהרצון התמידי שלה לרענן

יפה אוקנין ,מנהלת בית
הספר" .הרוחניות ,על פי
תפיסתי ,נועדה להביא את
האדם להיות במיטבו ,למצות
את מי שהוא ,לא רק בשל
ההישגים שלו ,לא רק בגלל
שיש לו מאה במתמטיקה"

מיטל אליה,
המורה לקשיבות.
"ילדים שחוזרים
סוערים מההפסקה
נושמים ומתרפים,
הגוף שלהם נרגע
והמתיחות נעלמת"

קרן כהן ,מחנכת
בכיתת חינוך מיוחד.
"לתלמידים שלי יש מזרן
קבוע שהם נשכבים
עליו .זה עוזר להם
להיכנס להקשבה ,לווסת
התנהגות בזמן כעס"

ולא לקפוא על השמרים" .אנחנו
מאמינים" ,היא אומרת" ,שאדם יהיה
מסוגל לעשות דיאלוג עם עצמו ,אם
יהיה קשוב לגוף שלו ולתהליכים
הפנימיים שהוא עובר".
ועדת ההיגוי של בית הספר
מתכנסת פעם בשנה לדון באתגרים
חדשים שבית הספר מתמודד אתם.
אחד האתגרים שאוקנין החליטה
לטפל בהם הוא חוסר השקט של
הילדים .את חוסר הקשב הכרוני שלהם
היא מייחסת ל"דינמיות של החיים",
לעובדה ש"הכול היום זז בקצב מהיר
מאוד".
לדבריה ,סף הגירויים שהילדים
חשופים אליו עלה ,והגירויים
הווירטואליים נחווים בתזזית רבה.
"ילדים נמצאים הרבה פחות בטבע",
היא אומרת" ,יש להם פחות זמן
למשחקי חוץ ,ואת רוב זמנם הם

נשמה יתרה .המעבדה
ד"ר איתן שקלי ,מנכ"ל תל"י ,מסביר את עיקרי התכנית "נשמה יתרה" ואת כיווני הפעולה
של הרשת להעצמת הרוחניות בחינוך" .זה לא ניו אייג'" ,הוא אומר" ,וזה לא יהיה שרלטני"
רשת תל"י (תגבור לימודי יהדות) פועלת כבר יותר משלושה אלא התייחסות לכוליותו של האדם .בראייה הוליסטית תפקידו של
עשורים כדי להעשיר את החינוך היהודי במערכת החינוך הממלכתית החינוך אינו רק להשיג עוד ידע ,אלא גם לפתח אינטליגנציה רגשית;
שאדם יהיה מחובר יותר לעצמו".
ברוח פלורליסטית .לפני כשנתיים הוחלט ברשת לפתח ולמסד
תכנית ההכשרה "נשמה יתרה" פועלת כמעבדה.
תחום חדש — "רוחניות האדם בחינוך" ,ובמסגרתו פותחה
שקלי" :כינסנו אנשי חינוך ,ציבור ושטח ,ובהם
"נשמה יתרה" ,תכנית הכשרה למנהלים ולאנשי חינוך.
מנהלים ומחנכים .נפגשנו עם חוקרים ,רבנים ,אנשי
יפה אוקנין ,מנהלת בית הספר "אורנים" ,השתתפה
גישור ואפילו הילרית .חתרנו לרכוש מיומנויות
במחזור הראשון של התכנית והטמיעה את תכניה
רוחניות .ניסינו להגדיר יחד את הגבולות של
ורוחה בבית ספרה.
רוחניות וחילון .נחשפנו להיבטים פילוסופיים,
איש החינוך הוותיק ד"ר ישעיהו תדמור דימה
פסיכולוגיים ולחקר המוח — לכל הממשקים
את הרוחניות בחינוך לבניית קומה נוספת ,נשגבת,
האפשריים ,האקדמיים והחינוכיים במטרה לנסות
מעבר ליסודות ואבני הבניין הבסיסיים של החינוך
לפתח יחד פדגוגיות רוחניות חדשניות ,ללבן מה
— ידע ,פדגוגיה ,דידקטיקה וכדומה .המהלך החדש
יכולים להיות היישומים לרוחניות בחינוך".
של תל"י ,שתדמור מעורב בו ,מוסבר כמגמת התפתחות
התכנית שואבת גם ממסקנותיה של קבוצת מחקר
שלה ולא כמיצוי העניין היהודי.
ד"ר איתן שקלי
בנושא רוחניות בחינוך שהוקמה ב־ 2013בהובלת פרופ' חנן
"נקודת המוצא לתכנית" ,אומר ד"ר איתן שקלי ,מנכ"ל
אלכסנדר ובחסות קרן תל"י ,מכון ון ליר בירושלים והמרכז
תל"י" ,היא שברוב העולם המערבי וגם בישראל החינוך
הקונבנציונלי לא מגיע להישגים שמצפים ממנו ,והרפורמות לא לחינוך יהודי באוניברסיטת חיפה.
• • •
הניבו את הפרות הרצויים" .ולכן נכון לדבריו לחשוב מחדש ולאתגר
לרוחניות ,אפילו שקלי לא מכחיש ,יש קונוטציה של ניו אייג'.
את ההגדרות המקובלות.
"החינוך הנכון" ,אומר שקלי ומבליע עקיצה לשר החינוך ,לדבריו ,רבים מהמשתתפים בקבוצת המחקר האקדמית הרגישו אי־
"מסתכל על האדם כולו ולא רק על הצד השכלי שלו .אנחנו שואפים נחת עם המושג" .כשמדברים על רוחניות" ,הוא אומר" ,יש אנשים
להישגים פדגוגיים ,אבל אולי הדרך לכך היא לא רק עוד מתמטיקה ,שמיד רואים לנגד עיניהם איש עם גלבייה המפיץ ריח של פצ'ולי,

כלומר ניו אייג' .יש אחרים שחוששים מהקישור לדת .אבל אם אני לא מוכן להשאיר את היהדות בדימוי הזה .וכך גם עם הרוחניות.
מסתכלים על המחקר העצום שקיים בעולם המערבי ,נוכחים לדעת זה אכן מושג אמורפי ,אבל אפשר להתחקות על השימוש של המושג
שזה נושא מאוד רציני שנחקר על ידי מיטב אנשי האקדמיה .השאלה הזה בתרבויות שונות .זה לא מוסר ,לא דת ,אלא מושג הרבה יותר
רחב .ואם אנחנו עוסקים בבית הספר באינטיליגציה רגשית — כל
היא מה מכניסים תחת הכותרת הזו".
בתל"י בחרו להכליל בכותרת זו גם את הקשיבות (מיינדפולנס) סוגי היוגה והמיינדפולנס הם תרגומים מעשיים של הדבר .ילד גדל
האופנתית ואת המדיטציה ,אף שהן לא בהכרח עונות על ההגדרה של וצומח אם מאפשרים לו לצלול פנימה .אם נותנים לו מקום להתמודד
עם הבעיות שלו ,לבטא את רגשותיו ולהיות באקלים מכיל,
רוחניות .שקלי" :החלטנו להכניס את כל העולמות העוסקים
"לאט
הוא מתפנה ללמידה .האדם הוא יצור מורכב ,הוא זקוק
בעיבוד רגשות ,כמו מעגלי הקשבה ,שעוסקים בשיתוף,
לאט אנחנו
לטיפול בפנימיותו".
ודמיון מודרך — שמשלח את הילד למקום של שלווה
מתגבשים אקדמית
• • •
ונוחות".
— מה ראוי ללמד מחנכים,
איך מטפלים בפנימיותו במערכת החינוך זו
את ההשראה וההדרכה לכך שאבו מחוקרת
האם הילינג באבני אנרגיה
שאלה גדולה" .רק התחלנו ללמוד את הנושא",
הרוחניות והפסיכולוגית הקלינית פרופ' עופרה
זה לגיטימי? האם תקשור
אומר שקלי" .לאט לאט אנחנו מתגבשים
מייזלס ,שהייתה יו"ר המזכירות הפדגוגית
זה דבר רציני או לא? היום
אקדמית — מה ראוי ללמד מחנכים ,האם הילינג
במשרד החינוך וראש החוג לחינוך באוניברסיטת נכתבים דוקטורטים רציניים
באבני אנרגיה זה לגיטימי? האם תקשור זה דבר
חיפה (ראו מאמרה בעמ' .)38
בתחום ,העולם הזה
רציני או לא? היום נכתבים דוקטורטים רציניים
בשנה הבאה יצטרפו למסגרת ההכשרה והמחקר
עשיר ומגוון"
בתחום ,העולם הזה עשיר ומגוון ואנחנו ,עקב בצד
של תל"י גם מכללת סמינר הקיבוצים ומכללת
אגודל ,מתחילים ליצור את הגבולות .נצטרך להכשיר
אורנים ,שחרתו על דגלן קידום רוחניות בהכשרת מורים.
במכון שכטר למדעי היהדות ייפתח מסלול אקדמי לרוחניות" .ובכל מורים ,לפתח אמצעים דידקטיים ופדגוגיות חדשות .אנחנו נמצאים
אלה" ,אומר שקלי" ,ימשיכו לעמול על פיתוח מודלים חדשניים בתפר עדין .אבל זה לא יהיה שרלטני".
שקלי גם הודף את החשש שחינוך רוחני יהפוך לשטיפת מוח חד־
להעצמת הרוחניות" .לדבריו ,גם כמה בתי ספר של תל"י נמצאים
כעת בתהליך מול משרד החינוך לקבלת הכרה כבתי ספר ניסויים ממדית" .חינוך הומניסטי ראוי" ,הוא אומר" ,הוא חינוך שלא מפחד
לגעת בשאלות הגדולות של החיים .החינוך חייב להתייחס לשאלות
להעצמת הרוחניות.
שקלי" :במשך יותר מעשרים שנה אני עומד בראש חינוך תל"י ,על תכלית החיים ,מה זה טוב ומה זה רע ,לאפשר לילדים לחשוב על
מנסה לפייס את הציבור החילוני בישראל עם המורשת היהודית שלו .הבריאה ,על האלוהות .אלוהות זו שאלה אוניברסלית שמלווה את
לאחדים הדימוי של היהדות זה כהנא ,מתנחלים ,חרדים — דבר מגונה .האדם מראשית חייו .בחינוך הישראלי לא מטפלים בשאלות האלה".
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מכללת דוד ילין בשיתוף מרכז אייכה

מבלים בבית מול מסכים .אין להם זמן
להתבוננות פנימית .כמי שנמצאת
במערכת החינוך  35שנה ,אני חושבת
שאנחנו מחויבים לחפש את הכלים
והתהליכים שיחזירו את השקט
לילדים .בבית הספר אנחנו יוצרים
מרחבים של דיבור פנימי והתבוננות
פנימית ,וההתבוננות הזו היא הממד
הרוחני החסר כל כך ביום יום".

מזמינים אנשי חינוך וטיפול ליום עיון בנושא:

יום רביעי ה 6-באפריל 1026
כ"ז באדר ב' ,תשע"ו ,בין השעות0::0-24:00 :
אולם תרבות ע"ש מאירהוף ,מכללת דוד ילין
03:8-0388

התכנסות וכיבוד קל

0388-03:8

ברכות
פרופ' זמירה מברך ,נשיאת המכללה .גב' דבורה מרחבי ,רכזת השירות הקליני במרכז אייכה.
ד"ר איתן לבוב ,הוגה שיטת אייכה.

• • •

 03:8-08354אשנב לשיטת אייכה – עקרונות מרכזיים במודל הייחודי
גב' הילה אלקיים ,פסיכולוגית קלינית בכירה ,מרכז אייכה.

יחד עם נמרוד שיינמן ממכון גוף
נפש ברמת השרון (ראו גם בעמ' )76
נבנתה לבית הספר תכנית בנושא
קשיבות .שיינמן הרצה להורים
על הקשר בין גוף לנפש וחשיבות
הקשיבות .המורות למדו איך להחדיר
את המושג לתכנית הלימודים ולהוויה
הכיתתית .המחנכות הופכות בשיעורי
הקשיבות למשתתפות פעילות לצד
הילדים ,וכך הן מאמצות את הקשיבות
כדרך חיים גם בכיתה.
אוקנין" :זה מאפשר למחנכת
להכיר את הילדים במרחב נוסף שהם
שוהים בו .המרחב של שיעור הקשיבות
מעניק אפשרות להתבונן על הילדים
בתהליכים לא לימודיים ,לא רק
במתמטיקה או אנגלית ,אלא ללוות
אותם במה שקורה להם בפנים".
מרחב אחר הוא מעגל השיח
בשחרית הבוקר .רבע שעה לפני
תחילת יום הלימודים מדברים על
מה שקורה ,מאזינים לגוף ולנפש.
בשחרית של יום חמישי מתרגלים
דמיון מודרך .סיגל סלקטר ,מחנכת
כיתה ה'  ,1למשל ,נוהגת לצייד
את תלמידיה ב"פנס דמיוני שמאיר
בתוכי .אני עוברת מילד לילד
ושואלת איזה דברים הוא רואה והאם
הוא רוצה לשנות ולשפר .גם אחרי
תקרית אלימה" ,היא מוסיפה" ,אני
לא פעם שולפת את הפנס הדמיוני".
לדבריה ,התרגול גם מסייע לילדים
להפיג חרדות ,למשל בתקופה של
ריבוי פיגועי דקירה.
קרן כהן ,מחנכת כיתת החינוך
המיוחד בבית הספר ,מעבירה אף היא
את עקרונות הקשיבות לתלמידיה.
"בניגוד לילדים האחרים" ,היא
מספרת" ,לתלמידים שלי יש מזרן
קבוע שהם נשכבים עליו .זה עוזר להם
להיכנס להקשבה ,לווסת התנהגות

 08354-003:8מחוסר אונים לנוכחות מארגנת – טיפול בילד עם הפרעת התנהגות קשה
גב' אופירה בן-דוד ,מטפלת באמנות ופסיכותרפיסטית ,מרכז אייכה.

 003:8-01388הפסקה וכיבוד קל
 01388-01354טיפול במתבגר עם תסמונת טורט – עבודה מערכתית :משפחה וצוות בית-ספר
גב' דבורה מרחבי ,עובדת סוציאלית ומטפלת משפחתית ,מרכז אייכה.

 01354-0:3:8״שפה מגדלת״ בגיל הרך – מפתח יקר-ערך למניעת התפתחות פתולוגית:
מודל עבודה קבוצתי להורים

בשיעור היוגה" .בבית הספר אנחנו יוצרים מרחבים של דיבור פנימי והתבוננות פנימית ,וההתבוננות הזו
היא הממד הרוחני החסר כל כך ביום יום"

גב' רונית בן-דב ,פסיכולוגית קלינית ,מרכז אייכה.
גב' מיקי גרבר ,יועצת ומדריכה פסיכו-חינוכית ,מאמנת אישית ,דוד ילין ,מרכז אייכה.
בוגרות תוכנית ההכשרה למנחות ״השפה המגדלת״ במכללת דוד ילין.

 0:3:8-05388שאלות מהקהל
ד"ר איתן לבוב ,פסיכיאטר של הילד והמתבגר ,פסיכואנליטיקאי והוגה שיטת אייכה.

ההרשמה ליום העיון בטלפון 450-5226665 :או במיילpsyeka@gmail.com :
מחיר רגיל .₪ 664 :מחיר לסטודנטים בהכשרת אייכה ולחברי אייכה.₪ 54 :
התשלום יתבצע ביום העיון עצמו בצ'ק או במזומן בלבד.

בזמן כעס .זה לא קורה בן־רגע",
היא מוסיפה" .יש הבדל בין הילדים
שהתחילו בשנה שעברה ובין הילדים
שהצטרפו השנה".
• • •

דנה ליבנה,
אם לתלמידה
בכיתה ה',
מספרת
שרשמה את
בתה לבית
הספר ,למרות
ההסעות
הכרוכות
בו" .לדעת
להקשיב לעצמך
ולסביבה זה
בונוס בתקופה
שגם הילדים
נמצאים במרוץ"

אוקנין" :אני מאמינה שבכל
תרבות יש יסוד רוחני שאנחנו יכולים
ללמוד ממנו .בכל סוגי הדתות,
בבודהיזם ,קבלה או חסידות ישנם
מרחבים של מעבר ,של תודעה אחרת.
אם זה התבודדות ,צום או מדיטציה
וחלומות .הרוחניות ,על פי תפיסתי,
נועדה להביא את האדם להיות
במיטבו ,למצות את מי שהוא ,לא
רק בשל ההישגים שלו ,לא רק בגלל
שיש לו מאה במתמטיקה ,אלא בזכות
העובדה שהוא חידד את רמת המודעות
שלו .הרוחניות פה היא עבודה בעזרת
כלים על ההרגשה שהילדים שלמים
עם מי שהם ,שהם מודעים ומצויים
בהקשבה עצמית לגוף שלהם".
גם אם הכלים למיינדפולנס
שאובים מתורות המזרח ,הטקסטים
שאובים מהמקורות היהודיים" .זה
ההבדל" ,אומרת אוקנין" .הטקסט
מחובר לתרבות שלך .אנחנו מעבירים
הכול לשפה שמתאימה לילדים.
מפתחים נושאים שונים בעזרת

שאלות .והילד ,בהבנה הילדית שלו,
מנצל את המרחב שניתן לו להתבטא.
לבית הספר יש מנדט על ההתפתחות
הרוחנית של הילד ,לא רק על
ההתפתחות השכלית שלו".
• • •
התגובות בקרב ההורים והמורים
חיוביות בסך הכול .בשאלון משוב
ענו כ־ 35אחוז מההורים שהם
מרוצים משיעורי הקשיבות .זה
אמנם לא שיעור גבוה ,אבל בהשוואה
לשיעורים פחות שנויים במחלוקת,
שחמט או נגינה למשל ,ההיענות
למילוי השאלון הייתה נלהבת יותר
בסעיף הקשיבות .כ־ 40אחוז מההורים
הגיבו בחיוב לאמירה כללית יותר על
שביעות רצונם מבית הספר.
דנה ליבנה ,אם לתלמידה בכיתה ה',
היא אחת האימהות שמרוצות משיעור
הקשיבות" .אני מעריכה כל שיעור
לא קונבנציונלי בתכנית הלימודים",
היא אומרת ,ומספרת שרשמה את בתה
לבית הספר למרות ההסעות הכרוכות
בו ,משום שהתלמידים חשופים בו
"להמון דברים אחרים ולומדים להיות
פתוחים .לדעת להקשיב לעצמך
ולסביבה זה בונוס בתקופה שגם

הילדים נמצאים במרוץ".
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ש ל ו ו ה
צילום  .Steve Jurveston, Flickrעיבוד מחשב

"ילד שסיים פה א' עד ו' ,הנשימה היא
החברה הכי טובה שלו .הנשימה היא
אחד הסודות הכי גדולים .למה? כי היא
נמצאת כל הזמן ,וכל עוד אנחנו חיים היא
לא הולכת לשום מקום"
מיה לזר־לשם על שפת הקשב שהנחילה
בבית הספר "תל חי" בתל אביב

*
הילדים מגיעים בשקט .אני עומדת בפתח חדר
המדיטציה ומקבלת ילד ילד ,לאט לאט ,עם חיבוק ,ליטוף,
ברכה .אם ילד רץ פנימה ,אני יכולה להוציא אותו ולהגיד
לו" :בוא תנסה להיכנס שוב" .המחנכת משתתפת בשיעור.
אם השיעור אמור להתחיל ב־ ,08:00היא יכולה להיכנס
גם ב־ ,08:10אם היא ,נניח ,פתחה את היום בשיחה עם
אחד התלמידים .כשהם מוכנים ,הם מגיעים.

אי צי ק י ו ש ע

*
בהתחלה זה לא שלם .יש ילד שלא שומר על המרחב
האישי ,שמפריע ,שיוצא עם הגוף שלו ,שמדבר .אבל לאט
לאט יש הבניה של ההבנה :למה אני מתנהג כך ,למה אני
מושך את תשומת הלב של הכיתה אליי? ואצל הילדים
האחרים — מה הבחירה שלך ,האם אתה רוצה להגיב למי
שמפריע? כך נפתח עוד ממד מהותי של בחירה וזה מדהים.
אתה נכנס ולא מאמין למה שאתה רואה.

*

מיה לזר־לשם" .שפת הקשב היא דרך חיים"

"שפת הקשב ,כשמה ,זו שפה של הקשבה .התכנית פותחה לפני
יותר מעשור במרכז הישראלי לגוף נפש על ידי שימי לוי וד"ר נמרוד
שיינמן ,והיא מבוססת על מיינדפולנס — שמשמעו להקשיב למה
שקורה בחוויה הפנימית בכל רגע ,בהתבוננות וללא שיפוטיות .בבית
הספר התכנית נועדה ליצור מסגרת שבה לילד יש אפשרות לחקור את
עצמו ,לדעת מיהו .לשאול שאלות קיומיות .לגעת במי שאנחנו במקום
מאוד מאפשר ,שמתנהל רובו בשקט.

סיפור הצלחה
בית הספר היסודי "תל חי" בדרום תל אביב כבר עשה
כותרות בזכות המהפכה שהתחוללה בו בשנים האחרונות.
מנהלת בית הספר ,עינת אריזון־ברגר ,סחפה את הצוות
לשינוי גדול והפכה את המוסד הנחשל לאחד מבתי הספר
המצליחים בישראל.
השינוי התפיסתי בניהול בית הספר מתפרש על קשת
נושאים מגוונת ,אך הבולט שבהם הוא הנחלת "שפת הקשב",
תכנית ביוזמת מיה לזר־לשם ,בוגרת המרכז הישראלי
לרפואת גוף נפש ,מנחת התמקדות ,דמיון מודרך וקבוצות
מודעות ופעילה בעמותת תובנה למדיטציה.
בכתבה זו מספרת לזר־לשם על עבודתה בבית הספר.
איציק יושע הוא עיתונאי ומנהל פרויקטים משותפים ב־ 88אף־אם

*
השיעור בשפת הקשב מתחיל ברגע שהילדים
מתכוננים להיכנס אליו .אין בבית הספר צלצולים .בשום
שלב לא תשמע פעמון שמרעיש וחותך את ההוויה ,וזה
פרי הבנה שלפיה אנחנו כל הזמן נמצאים בהווה .איך
אנחנו שומרים על סדר יום? לכולנו יש שעונים .אני
יודעת שהשיעור צריך להסתיים ב־ ,11:40אני מכוונת
לשם .אבל אם הוא יסתיים ב־ 11:36לא יקרה שום דבר,
וכך גם אם הוא יסתיים ב־ .11:45אם השיעור היה נקטע
בפעמון ,זה היה מאוד קשה.

בחדר פזורים מזרנים ,ולכל ילד יש מקום קבוע על מזרן.
כל השיעורים כמעט מתחילים בשכיבה ,שהיא חלק שנקרא
קשב ומנוחה .יש כלל אחד מהותי לאורך כל השיעור :שמירה
על המרחב האישי של כל אחד ואחת .גם אם יש בשיעור
שלושים ומשהו ילדים וכל המזרנים מלאים ,לכל אחד יש
מרחב אישי ,שכולם מחויבים לכבד ולשים לב לגבולות שלו.
בכך הילד כאילו אומר :אני שם לב שהידיים שלי בתוך
המרחב של המזרן ,כפות הרגליים שלי בתוך המרחב של
המזרן ,ואם צריך ,אקפל את הרגליים ,כדי שלא לחדור
למרחב של השכן שלי .השיער שלי יהיה בשטח המזרן ,כי
אחרת מישהו יכול בטעות לדרוך לי עליו .זו קבלת אחריות
על הגוף .זה לדעת שאם אני במרחב שלי ,אני מוגן ,אני בטוח.

*
ואז שמים לב לעיניים .הן מופנות לנקודת ריכוז או נעצמות.
וזה כדי לאפשר לילדים להעביר את המבט פנימה אל עצמם;
לראות ולתת את הדעת על מה שקורה להם בפנים .הילדים
לומדים את זה מכיתה א' ומקבלים את הביטחון וההכרה שהם
עושים דבר חשוב .מעצם זה שהם מסיטים את המבט פנימה
ופוגשים את עצמם ,הם מפסיקים לחשוב מה האחר עושה עכשיו.
ילדים הם כמו מבוגרים ,אבל עוד יותר מוקצן — הם כל הזמן
בהשוואתיות ,בתחרות ,מה היא לובשת היום ,מה אני עושה ,מה
הוא עושה .ופתאום זה נהיה לא חשוב.

*
כשלילד אין שקט ,אף פעם לא אצעק עליו .אשתדל גם לא
לדבר אליו מרחוק ,כדי לא להרים את הקול .אתקרב אליו ,אלחש
לו ,אתן לו עוד הנחיות יותר קונקרטיות" :שים לב מה קורה עם היד
שלך ,שים לב מה קורה עם הפה שלך" .לא אומר לו "תהיה בשקט".
אסביר לו שכל מה שהוא צריך לעשות עכשיו זה לשמור על הכלל
האחד ,ומעבר לו הוא חופשי .אם צריך ,אקח אותו ,אגע בו ,אלטף
אותו .אם זה ילד שאנחנו יודעים שקשה לו ,אז מראש המחנכת
תהיה לידו .כן ,גם המחנכת שוכבת על מזרן.
אם אני רואה שזה חוזר על עצמו ,אני יכולה לתפוס אותו
בהפסקה לשיחה ,לשאול אותו מה יכול לעזור לו .במקרים מאוד
קיצוניים ,אני יכולה להגיד לו" :אוקיי ,יש לך בחירה ,אתה רוצה
להוציא חוברת חשבון וללכת לעשות עבודה בכיתה מקבילה? אתה
לא מסוגל היום? לא מתאים לך?" אם הוא אומר "כן" ,אין לי עם זה
שום בעיה .אני יודעת שיש לי שש שנים אתו .אם עכשיו לא מתאים
לו ,אולי יתאים בפעם אחרת.
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"יש כלל אחד מהותי לאורך כל השיעור :שמירה על המרחב האישי של כל אחד ואחת .גם אם יש בשיעור שלושי ם
*
יש לי סיפור מדהים עם ילד שכבר לא נמצא
בבית הספר .ילד לא פשוט ,שבקושי היה יוצר
אתי קשר עין .שנתיים הוא סירב בתוקף להשתתף
בשיעור וישב מחוץ לחדר .כיבדנו את זה .אחרי
שנתיים הוא נכנס יום אחד ,והתברר שהוא יודע את
כל התרגילים .שנתיים הוא ישב מחוץ לחדר והקשיב
לכל מה שקורה בפנים .הוא סיים כמצטיין.
מה הוא למד מזה? הדבר הגדול שהוא למד זה
שהייתה קבלה שלו ,היה לו את המקום שלו ,היה
כבוד .עוד דבר שהיה מדהים זה שלא רק אני קיבלתי
את זה .המסגרת קיבלה את זה ,המחנכת קיבלה את
זה ,הכיתה קיבלה את זה .אף אחד לא אמר לו" :אוי
ואבוי ,משהו לא בסדר אתך".
הגישה פה בבית ספר היא שכל עוד אתה לא
פוגע באחר ,יש לך המון חופש .זה מתקשר ישירות
לכלל של שמירה על המרחב האישי .כלומר ,אתה
נוכח בגבולות שלך ,ובפנים אתה חופשי.

*
בגלי הים יש גם מקצב של נשימה .הנשימה היא הכלי הכי חזק
בשיעור .יש המון המון תרגילים שקשורים בנשימה .ילד שסיים
פה א' עד ו' ,הנשימה היא החברה הכי טובה שלו .הנשימה היא אחד
הסודות הכי גדולים .למה? כי היא נמצאת כל הזמן ,וכל עוד אנחנו
חיים היא לא הולכת לשום מקום.
נשימה היא משהו שיכול להיות רצוני ,אפשר לשלוט בה ,והיא
קורית גם מעצמה .אני מפגישה את הילדים עם שני המאפיינים
האלה של הנשימה ,אומרת להם" :שימו לב שאתם יכולים לשלוט
על הנשימה שלכם ,לקחת נשימות עמוקות ולהרגיע את הנשימה".
אנחנו לומדים מה אומרת נשימה קצובה ,לאיזה מצב רגשי היא
מחוברת ,ומה זו נשימה עמוקה ,ולאיזה מצב רגשי היא מחוברת .אם
הנשימה שלי ,למשל ,נעתקת ,כנראה שאני נורא מפחדת או חרדה.
אם הנשימה שלי מאוד מאוד אטית ,אני כנראה רגועה .אם הנשימה
שלי קצובה ,יכול להיות שעשיתי מאמץ גופני או רגשי גדול.
לומדים להבין איך הנשימה מספרת מה אני מרגיש עכשיו.

ומשהו ילדים וכל המזרנים מלאים ,לכל אחד יש מרחב אישי ,שכולם מחויבים לכבד ולשים לב לגבולות שלו"
*
ילדים מספרים שהם שוכבים במיטה לפני
השינה וסופרים נשימות ,וזה עוזר להם להירדם.
ילדה אחת סיפרה שהלכה לבדיקת דם ,נתנה יד
אחת לאחות וביד השנייה ספרה נשימות ,ככה היא
עברה את הבדיקה ברוגע .הסיפור הכי רווח שהם
מספרים הוא שאם הם רבים בבית עם אחד האחים
ומשהו מתחיל להתחמם ,הם קולטים שהם יכולים
לעצור רגע ,ללכת לחדר ,לסגור את הדלת,
לספור נשימות ולחזור רגועים .הם עושים את זה.
הם מספרים לנו ,ההורים מספרים לנו ,גם האחים
מספרים לנו .אתה יכול לפגוש ילד בכיתה א'
שיש לו אח בכיתה ג' והוא כבר יודע מה זה לספור
נשימות ,כי הוא ראה את זה בבית.
לפני מבחן המחנכת מזמינה את הילדים לספור
נשימות .זה לא שכולנו עכשיו נושמים ביחד ,זו
עבודה אישית ,ילד סופר את הנשימות שלו ונרגע.

*
אחד הדברים היפים של שיעור שפת קשב הוא שזה שיעור
שחוזר על עצמו .אין־סוף פעמים ,כמעט תמיד אותו דבר.
התכנים משתנים ,אבל התרגול הוא אותו תרגול .הניואנסים
קטנים .הילד יכול לראות את עצמו ,ופתאום הוא מתחיל
להבין שהוא משתנה ומתחיל לראות שהגוף שלו הוא מקום
למערכת יחסים אוהבת .הוא מתחיל להבין שהנשימה היא
חברה שלו ,ומתחיל לשים אליה לב .כל היחס אל הגוף
משתנה .השיעור מכוון אותנו לכבד את הגוף שלנו ,את
המרחב שלנו ,את עצמנו .וכשבן אדם מתייחס בכבוד לגוף
שלו ,גם האחר מתייחס אליו יותר בכבוד.
לצערנו ,כמעט מדי יום אנחנו שומעים בחדשות על
עוד ועוד הטרדות מיניות ,על אלימות פיזית ומילולית,
בכל החברה ,בכל הרמות .פה אנחנו מנסים להקנות לילדים
מודעות גדולה למה זה מגע ,מה זה מגע נעים ,מה זה מגע לא
נעים ,מתי נעים לי במרחב שלי ,מה נעים לי ,מה לא נעים לי.
למי מותר לגעת בי ולמי אסור.
*

*
זה לא רק עניין של חופש אישי .אם אני לוקח אחריות על
עצמי ,אני מייצר לי טוב ,אבל מייצר גם לכל הסביבה משהו טוב.
יש המון רגעים בשיעור שאנחנו מאפשרים להסתכל ,שקיימת
תקשורת ,שילד שם לב איך מה שהוא עושה משפיע על אחרים.
יש גם דברים שאנחנו עושים ביחד .ילד עושה תנועה ,וכל הכיתה
צריכה לחקות אותו .או שאני עושה איזו תנועה .בשיעור כזה
אנחנו מתנסים לא רק בחקירה פנימית ,אלא גם בחוויות של
אחדות .בסופו של דבר אנחנו עוסקים במערכות יחסים.
ההכוונה שלי לחקירה היא תמיד בהקשר של האחר .אני
חוקרת את עצמי בקשר — איך אני עם אחרים ,איך אני מבחינה
חברתית ,איך אני בבית ,איך אני במערכות יחסים עם ההורים,
עם סבא וסבתא ,עם העולם ,עם הטבע.
*
הים הוא מקור להשראה מאוד גדולה אצלי.
אתה מסתכל על הים ורואה משהו אחד ,שלם .אך
מתחת לפני השטח תראה משהו אחר לגמרי .כך
גם התפיסה שלי את עצמי :אני לא יודעת הכול,
יש המון נסתר ,ויש נסתר שלא אדע לעולם.
ילדים מתחילים לקבל איזו חוויה .הם מתארים
את המגוון של הים בחיים :הים סוער ,הים רגוע,
הים אין־סופי ,אבל אני יכול לראות את האופק,
ובאופק יש שלווה .אין־סוף לימוד רק מלהתבונן
על דימוי מהטבע ומה הוא אומר עליי כבן אדם.

*
למה חשוב לדעת ולהבין מה קורה לי עכשיו?
אם אני יודע מה קורה לי עכשיו ,אז קודם כול
אני נמצא עכשיו כאן ולא במקום אחר בעבר
או בעתיד .ברגע שאני שם לב למה שקורה לי
עכשיו ,מעצם תשומת הלב משהו כבר מתחיל
להירגע .המשמעות של להירגע היא היכולת
ליצור קשר טוב יותר עם הסביבה .הדבר הראשון
שיקרה כשאהיה יותר רגוע זה שיהיה לי את
עצמי .כי עד אותו רגע לא היה לי את עצמי —
הלכתי לאיבוד או הונעתי על ידי הרגשות שלי.
אם יש לי את עצמי ,אז יש לי את סביבותיי ואני
קשוב לאחרים .זה מפתח לנטרול חצי מהקשיים
שאנחנו חווים בחיי היום יום מול אחרים ,מול
העולם.

*
איך מתרגלים נשימות? יושבים או שוכבים בנוח ,שמים לב
שהמבט מופנה לנקודת ריכוז ונותנים לעיניים להיעצם .מניחים
את הידיים על הבטן ,נושמים נשימה אחת ,להרגיש שהיא באמת
בבטן .נשימה טובה ,שלמה ,מודעת .הנשימה מייצרת תנועה
בגוף .משאירים יד אחת על הבטן ,או על בית החזה ,איפה שיותר
נעים .סוגרים את אצבעות היד השנייה .לוקחים אוויר ,מרגישים
שהוא נכנס לבטן ,וכשהוא יוצא ,אצבע אחת ביד הסגורה
נפתחת .צריכים לספור חמש נשימות .לוקחים אוויר ,מרגישים
אותו בבטן ,מוציאים אוויר והאצבע נפתחה .אם הלכתי לאיבוד
במחשבות ,יש לי את היד שסופרת בשבילי.

"זה הדבר הכי גדול שקרה כאן :שפת הקשב יצאה מחדר המדיטציה והונחלה לכל בית הספר .בחדר המדיטציה קורים

*
ככל שהילדים גדלים אנחנו מדברים אתם על
איך מתפתחת קבלה עצמית; מה זה לקחת את החיים
שלי בידיים ,איפה המקום שאני יכול ליצור משהו
בחיים שלי ולשנות אותם לטובה ,איפה אינני יכול
לשנות אלא ללמוד לקבל ולהכיל את מה שקורה לי.
הרי החיים כל הזמן טופחים על פנינו .אלה דברים
שאנחנו חווים ומדברים עליהם.
אחד הדברים שילדים ,ולא רק ילדים ,חווים
המון בחיים זו שיפוטיות כלפי הגוף .כל אחד חי עם
מה שהוא קיבל :נמוך מדי ,רזה מדי ,שמן מדי ,גבוה
מדי ,השיער שלי כזה ,השיער שלי אחר .זו תקופה
של קפיצות גדילה — נפלה לי שן ,עוד לא נפלה לי
שן ,כולם גבוהים ואני עדיין לא .הגוף משתנה להם
כל הזמן .זה אולי הנושא הראשון שילדים פוגשים
באפשרות לקבל את עצמם כפי שהם.

יש שלושה כלים עיקריים שהילדים לומדים
בשיעור שפת הקשב :נשימה ,דמיון והרפיה .הדמיון
הוא כלי מאוד מפותח פה .מכל הכלים הוא האהוב
על המחנכות .הכי קל להן לקחת את הילדים
ולהנחות אותם בדמיון .זה כמו לספר סיפור .ההרפיה
נעשית דרך הרפיית הגוף ,באמצעות הנשימות.
וכל הכלים האלה מועצמים על ידי המחנכות.
זה הדבר הכי גדול שקרה כאן :שפת הקשב יצאה
מחדר המדיטציה והונחלה לכל בית הספר .בחדר
המדיטציה קורים דברים שלא יקרו בכיתה ,אבל מה
שהמחנכת התחברה אליו מתוך כל מה שקרה בחדר
יוצא ממנו ועובר לכיתה בהמשך השבוע .המחנכות
מובילות פה את השפה ,וכבר שנים הן מסוגלות
להנחות את השיעור הזה בעצמן.

*
מעבר לדרך חינוכית ,שפת הקשב היא דרך חיים.
השיעור מעגלי — מתחיל בשכיבה ,עובר לישיבה,
עמידה ותנועה .אנחנו מתרגלים את כל תנוחות חיינו
ביממה ,כדי לחוות את עצמנו בכל הממדים האלה.
מעבר לזה שהילדים חווים בשיעור חוויה שיכולה
לפעמים להיות חוויה רוחנית ,הם יוצאים ממנו עם
כלים שהם יכולים ליישם בכל מקום .שפת הקשב

נכונה לכל רגע בחיים".

דברים שלא יקרו בכיתה ,אבל מה שהמחנכת התחברה אליו מתוך כל מה שקרה בחדר יוצא ממנו ועובר לכיתה"
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פדגוגיה מתבוננת
סקירה עולמית

מדריך למכונים ,לתכניות ולספרים המקדמים את הפדגוגיה המתבוננת ,זרם
חינוכי הולך ומתרחב ,שבמרכזו שיטות הדוגלות בהתבוננות ובהעצמת הרוח

נמ רוד ש י ינמ ן

ל

נגד עינינו מתפתחת מגמה חדשה בחינוך :פדגוגיה מתבוננת (חינוך
קונטמפלטיבי) .לפדגוגיה המתבוננת ,כפי שעולה מתוך בחינה של מחקרים
ומאמרים בתחום ,יש ארגונים ,אנשי עשייה ,תכניות ,ספרות מקצועית וניירות
עמדה .חרף השונות בדגשים שלה ,אפשר להצביע על כמה עקרונות מנחים משותפים:
הסתכלות על "האדם כמכלול" או על "הילד השלם"; הפניית המבט החינוכי לעולם הפנימי
של המורה או התלמיד; דגש על חינוך ממוקד יחסים (בין מלמדים ללומדים) ,עם איכויות
של הקשבה ,אמפתיה ,דיאלוג וקשר אנושי; יצירת אקלים חינוכי מיטבי שמתבסס על
העקרונות האלה; ושימוש בפדגוגיות שבמרכזן התבוננות והעצמת רוח.
סקירה של העשייה בבתי ספר יסודיים ,תיכוניים או בהשכלה הגבוהה בעולם מגלה
למידה שמועצמת על ידי תהליכי התבוננות או רפלקציה ,מעגלי שיתוף ושיח ,זמנים של
שקט וקשב ,שימוש נרחב בתהליכי מדיטציה ,מרחבי זמן להבעה מילולית או יצירתית
אישית ,היעזרות במסורות גוף־נפש ותנועה וטיפוח תובנות וכישורים "קיומיים" ,כגון
מודעות עצמית ,התפתחות אישית ,דיאלוג אמפתי וחמלה לאחר.
מדריך זה ממפה את המכונים ,התכניות והמובילים העיקריים בתחום.

מכונים עיקריים
שלושה מכונים עיקריים ,כולם בארצות
הברית ,מתרכזים בעשייה בתחום .לכולם
פרספקטיבה רחבה שכוללת סקירות
עדכניות ,ארגון כינוסים וסדנאות לאנשי
מקצוע ,קידום מחקרים ,יצירת קבוצות
חשיבה ועמדה והתייחסות לסוגיות
יישומיות במערכות חינוכיות.
ארגון קאסל (Collaborative for
Academic, Social, and Emotional
 ,)Learningהארגון הרציני ביותר בארצות
ד"ר נמרוד שיינמן הוא מנהל המרכז הישראלי
לקשיבות בחינוך

הברית לקידום ופיתוח מיומנויות רגשיות,
חברתיות ואקדמיות בחינוך ,נוסד בשנת
 ,1994ושם לו למטרה להביא עקרונות
נתמכי מחקר למוסדות חינוך ,מגיל הגן
ועד התיכון ,כדי להטמיע בהם למידה
רגשית וחברתית כחלק אינטגרלי.
למידה רגשית חברתית (SEL: Social
 )Emotional Learningמוגדרת כתהליך
שבו ילדים ,מתבגרים או מבוגרים רוכשים
ומיישמים ידע ,גישות חיים ומיומנויות
הקשורים להבנה ולניהול רגשות ,להצבה
של יעדים חיוביים ,להבעה אמפתית
לזולת ,ליכולת לממש מערכות יחסים
טובות וליכולת להחליט החלטות מיטביות.
באמצעות מחקרים ,תכניות התערבות,
הוצאת ספרות מקצועית ,פרסום ניירות

עמדה וקשר עם קובעי מדיניות ,הארגון
פועל כדי לוודא שהלומדים יפתחו
אחריות ,אכפתיות ורצון לתרום לקהילה
ולחברה .בשנים האחרונות מתפתחים
קשרי גומלין בין מיינדפולס בחינוך לבין
למידה רגשית חברתית .מיינדפולנס
מוצע כאמצעי מרכזי לפיתוח מיומנויות
מסוימות.
הפרסומים שארגון קאסל מציע :מהן
מיומנויות רגשיות חברתיות ומדוע הן
חשובות כל כך ,כלים להערכת מיומנויות
רגשיות חברתיות ,תכניות התערבות
מותאמות גיל ,קווים מנחים להתערבויות
אפקטיביות ,מטא־אנליזות של מחקרים
בתחום ועוד.

http://www.casel.org/

מכון גריסון ( )Garrison Instituteנוסד
ב־ 2003כארגון ללא מטרות רווח ,והוא
מוקדש לפוטנציאל הטמון במפגש בין
התבוננות (קונטמפלציה) לבין שינוי עולם.
הארגון שם לו למטרה לחקור יישומים
עכשוויים של תובנות רוחניות ,כדי
להשפיע על בעיות חברתיות וסביבתיות
ולתרום לעתיד עם מודעות ,התבוננות,
חמלה וחוסן גדולים יותר.
בין מייסדיו דמויות מרקע רב־תרבותי
ודתי־רוחני מגוון — נוצרים ,יהודים (הרב
זלמן שכטר) ובודהיסטים — ששאפו לממש
את מה שהם מכנים "המנזר של המאה
העשרים ואחת" ,המעורב בעשייה חברתית,
קשוב לאתגרים עכשוויים ,מתבסס על
מדע מוצק ,מקיף ונגיש לכול.
תחום החינוך הוא חלק ניכר ממוקדי
הפעולה של המכון ,יחד עם עיסוקו
בנושאים אקולוגיים ובעבודה עם מצבי

טראומה .יוזמות המכון בשדה החינוך
פונות בעיקר למורים ,בניסיון לסייע להם
לשפר רווחה גופנית־נפשית ,חוסן פנימי
ותפקוד יעיל באמצעות טכניקות מדיטציה
ויוגה.
התכנית  CAREלמורים (טיפוח
מודעות וחוסן נפשי בחינוך) (Cultivating
)Awareness and Resilience Education
פותחה כמודל של התפתחות מקצועית
ומטרתה לסייע למורים לנהל רגשות,
למתן מתח ולשפר את אקלים הכיתה.
במאגרי המידע באתר גריסון אפשר
למצוא מאמרים על חינוך קונטמפלטיבי
מהעיתונות הכתובה ,מיפוי של תכניות
התערבות ממוקדות התבוננות בבתי
ספר בארצות הברית ,מאמרי מומחים,
מחקרים רלוונטיים והקלטות וידאו ואודיו
מכינוסיו.

http://www.garrisoninstitute.org/

מכון מיינד אנד

לייף (Mind and

 )Life Instituteנוסד ב־ 1987בעקבות
מפגש בין מדען מוח צ'יליאני־צרפתי
(פרנסיסקו וארלה) ,עו"ד ואיש עסקים
אמריקאי (אדם אנגל) והדלאי למה (טיבט).
מפגשם התמקד בהסכמה שבכל הנוגע
לתרגולות והתנסויות קונטמפלטיביות
אפשרי ,ואפילו חיוני ,להשתמש בכלים
מדעיים לחקירתם .תחושתם הייתה
שהמפגש בין מדע עכשווי לבין תודעה
מתבוננת יעשה את המדע לאנושי יותר
ויקדם מסקנות שיקדמו התפתחות ורווחה
אנושית .המכון הוקם כדי לגשר בין המדע
לתודעה ולקדם רווחה ובריאות.
בשלושים השנים האחרונות יזם המכון
עשרות מפגשי דיאלוג רב־תחומיים בין
מדענים וחוקרים בכירים לבין אנשי רוח
וקונטמפלציה בתחומי בריאות ,חקר המוח,
חקר הרגשות ,חינוך ,אתיקה ,אלטרואיזם,
אקולוגיה ועוד.
המכון הוא גוף מימון מרכזי למחקרים,
שיתופי פעולה ,מפגשי חוקרים ,מענקים,
כינוסים בינלאומיים ופרסומים רבים.
יוזמותיו הובילו לעשרות מחקרים ,מאות
מאמרים וגילויים חשובים.
חלק ניכר מפעילויות המכון מופנות
לתחום החינוך ,המפגיש תובנות מכמה
נקודות מבט ,כולל תאוריות למידה,
מודלים חינוכיים ,פילוסופיה ,פסיכולוגיה,
מדעי המוח והחוכמה של תרבויות רוחניות.
אחת מתכניות המכון האחרונותC2C ,
( ,)Call to Careפועלת ונחקרת כיום גם
בישראל (וכמו כן בווייטנאם ובוטאן).

נקודת המוצא של התכנית היא שחינוך
איכותי אמור לפתח לא רק מיומנויות
אינטלקטואליות ,אלא גם לחזק איכויות
אנושיות — מודעות ,חמלה ,מעורבות
חברתית ,יחסים בריאים וצמיחה אישית.
בתי ספר נתפסים כמקום אידאלי לעשייה
כזאת.
באתר המכון אפשר למצוא מאמרים,
מחקרים ,פרסומים והקלטות רלוונטיות.

https://www.mindandlife.org/

• • •

ברחבי העולם פועלות גם
תכניות שונות לבתי ספר יסודיים
ולמתבגרים .אלה העיקריות:

ארצות הברית
מיינד אפ ( )MindUpהיא תכנית שצוות
מומחי חינוך ומדעני מוח פיתח ב־2003
בתמיכתה ובחסותה של קרן הון (.)Hawn
הקוריקולום כולל  15מערכי שיעור מובנים
שמתבססים על מחקרי מוח עכשוויים
המיועדים לפתח (בילדים ומתבגרים)
קשב ,ריכוז ,מודעות עצמית וויסות רגשי
שנדרשים להצלחה בבית הספר ובחיים.
השיעורים אינטראקטיביים ומחולקים
לארבעה נושאים :מיומנויות ריכוז ,קשב
חושים (הקשבה ,ראייה ,ריח ,טעם ,תנועה),
גישות ופרספקטיבות והתנהגויות פרו־
חברתיות .הספרות המקצועית העיקרית
כוללת שלוש חוברות עבודה מותאמות
גיל ,שיצאו לאור ב־.2011
מיינדפול סקול ()Mindful School
היא תכנית שנוסדה ב־ 2007ביוזמת לורי
גרוסמן ,פעילה חברתית ,שרצתה להביא
עקרונות מיינדפולנס לבתי ספר באזורי
מצוקה באוקלנד ,קליפורניה.
התכנית הפכה מאז לאחת הנפוצות
והמשפיעות ביותר בארצות הברית .היא
פועלת במדינות רבות נוספות ,ותכנית
ההדרכה שלה (בלמידה מרחוק) מסייעת
לאלפי אנשי חינוך בבתי ספר ברחבי
ארצות הברית והעולם.
מודל ההעברה מבוסס על אוסף מערכי
מיינדפולנס פשוטים יחסית ללמידה
של כ־ 15דקות ,ואלה מועברים לכיתות
פעמיים או שלוש בשבוע במשך שישה
שבועות או יותר .תכנית הלימודים לאנשי
חינוך מורכבת משלושים מערכי שיעור

ועוסקת בשתי שכבות גיל 12–5 :ו–.17–12

המרכז לאומץ והתחדשות
( )Center for Courage and Renewalנוסד
ב– 1995בהשראת פארקר פאלמר ,פעיל
ודובר חברתי ידוע בארצות הברית בתחומי
חינוך ,מנהיגות ,קהילתיות ,רוחניות
ושינוי חברתי ,והוא גם מוביל את המרכז.
פעילות המרכז המקורית יועדה לאנשי
חינוך ותוכננה כמודל של ריטריטים
ייחודיים והתנסותיים שמטרתם ליצור
חוויה משותפת וגילוי משותף של "נשמת
החינוך" והתחברות לתשוקה ולעוצמה
ההכרחיים לתפקיד המורה.
מודל הריטריטים מוצע כיום בכל רחבי
ארצות הברית ,ומגיעים אליו אנשי חינוך,
ייעוץ ,טיפול ,מנהיגים צעירים ופעילים
חברתיים .משנתו של פאלמר הגיעה
מאז למיליוני קוראים בעולם דרך ספריו
הרבים.

http://www.couragerenewal.org/

אנגליה
למידה רגשית וחברתית הוגדרה יעד
חינוכי הכרחי באנגליה .התקנה קובעת
כי המערכת הלימודית בכל בית ספר
חייבת לעודד התפתחות מנטלית ,רוחנית,
תרבותית ,אתית וגופנית של תלמידיו,
ולהכין את התלמידים להזדמנויות,
מחויבויות ,חוויות ואתגרים שיזומנו להם
בהמשך חייהם.
דוט ־ בי ( ,).bכנראה התכנית
הדומיננטית ביותר במערכות החינוך
באנגליה ,פותחה ב־ 2007על ידי שני
מורים (ריצ'רד בורנט וכריס קולן) שחוו
את תועלת המיינדפולנס לעצמם והחליטו
לבנות מהדורה למתבגרים בבתי ספר.
מערך הלימודים של דוט־בי בנוי
מעשרה שיעורים חד־שבועיים שמועברים
בכיתות .ליבת התכנית מבוססת על
תרגילים התנסותיים שנותנים ללומדים
טעימה של מיינדפולנס ,ובכל שיעור
מתרגלים מיומנות שונה .בין הנושאים
המועברים :מה זה מיינדפולנס ,עקרונות
בתשומת לב ,ויסות מוחי ,מודעות לדאגות,
להיות כאן ועכשיו ,לנוע עם מודעות,
עבודה עם מחשבות ,עבודה עם רגשות
קשים ,להסתכל על הטוב ,אינטגרציה.
כל שיעור מתחיל בהקדמה ובהמשגת
נושא ,והוא מלווה בעזרים חזותיים
ובתרגילים יישומיים ,כדי ליצור למידה
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חינ וך רוחני

עם חיוניות ורלוונטיות .בכל שיעור יש גם
הזמנה לנסות תרגילים בבית .הקורס נתמך
בספר עבודה לתלמידים.
מחקר על התכנית פורסם בכתב העת
The British Journal of Psychiatry

ב־ .2013המחקר בדק  522מתבגרים מ־12
בתי ספר .המחקר חילק את המתבגרים
לקבוצת התערבות (תכנית דוט־בי)
ולקבוצת ביקורת ,ומצא שינויים במדדי
דיכאון ,מתח ותחושת רווחה וקשר בין
היענות התלמידים לתרגולי בית ולמידת
התועלת שהם חוו .במעקב לאחר שלושה
חדשים נמצא שיותר ממחצית מהתלמידים
נעזרו בכלי המיינדפולנס לפחות פעם
אחת ,וכחמישית מהם המשיכו להיעזר
בכלים פעם בשבוע או יותר .נמצא גם
כי התכנית הייתה אהודה על המורים
והתלמידים כאחד .כעת יוצא לדרך מחקר
גדול יותר ,שיקיף כ– 6,000תלמידים מ־76
בתי ספר.
דוט־בי פיתחה בשנים האחרונות מודל

לבתי ספר יסודיים ,לתלמידים בני ,11–7
שנקרא פוז־בי ( .)Paws bאת השיעורים
יעביר מורה הכיתה (אחרי הכשרה) או מורה
חיצוני מוסמך .הקוריקולום מורכב משישה
שיעורים של שעה או  12שיעורים של חצי
שעה ,והשאיפה היא לחבר את התכנים
למערכת הבית ספרית ,למשל לשיעורי
חינוך גופני ,מוזיקה ,דרמה ,אמנות ועוד.
פרקי הלמידה נוגעים לשישה עולמות
תוכן :היכרות עם המוח ,להיות בהווה,
לנהל את המוח הקופצני ,למצוא עוגן יציב,
המוח כמספר סיפורים וסיכום .המערכים
למנחים כוללים מידע מדעי ,מצגות,
תרגילי מדיטציה קצרים ,הנחיות לתשאול
הילדים על חוויותיהם והצעות להנעת
הילדים להיעזר בכלים בעצמם.

אוסטרליה
פרויקט מרכזי בבתי ספר באוסטרליה
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ביוזמת גנט אטי ליל ,לשעבר מורה להבעה
ויצירה ,פועל בהובלתה כבר כעשור .היא
פיתחה מערכת שמשלבת בין מיינדפולנס,
דמיון ,תנועה ,הבעה ויצירתיות לבין
עולם הילד .אלפי תלמידים בבתי ספר
ממשלתיים ,מיוחדים ופרטיים למדו וחוו
את התכנית ,כמו גם צוותי הוראה וחינוך.
תכנית הלימודים מדגישה הפעלות
התנסותיות ,הבעה אישית ויצירתית
בקבוצה ושיח קבוצתי .המערכים מתמקדים
בעשרה נושאים ,ובהם הרפיה ,מדיטציה,
מודעות עצמית ,הכרת הגוף ,הבנת המתח,
כוח המילים ,עולם החושים ,הומור,
יצירתיות ושקט .ליל מסכמת את התכנית
בספרה "קפסולות מדיטציה" (שיצא
ב־.)2010
מודל נוסף שתופס תאוצה בבתי ספר
באוסטרליה הוא מטעם ארגון ללא מטרות
רווח שנקרא תודעה מחייכת (Smiling
 ,)Mindוהוא מציע תהליכי מיינדפולנס
למורים ותלמידים דרך אפליקציה

ואתר חינמי .המודל הוא פרי פיתוח של
פסיכולוגים ואנשי חינוך וטיפול .מורים
מוזמנים לבחור מדיטציה מהאתר או
מהאפליקציה ולהשמיע אותה לכיתה,
והמטרה היא לטפח בלומדים "נינוחות,
איזון ,בריאות ,שמחה ואכפתיות".

ניו זילנד
האגודה לבריאות הנפש בניו זילנד
המליצה ב־ 2012על יישום מיינדפולנס
בבתי ספר וחקירת התרומה והתועלת שלה
לתלמידים ולמורים .המודלים העיקריים
בשטח מתבססים על שמונה שיעורים חד־
שבועיים ,המועברים כעת כתכנית חלוץ
בבתי ספר יסודיים ,כולל בית ספר יסודי
עם אוכלוסייה מעורבת של דוברי אנגלית

ודוברי מאורית.

לקריאה נוספת /ספרים מומלצים
Susan Kaiser Greenland, The Mindful Child, 2010

סיכום מהימן וקריא של מיינדפולנס לילדים ,כיצד הוא רלוונטי ואילו התאמות
לעולם הילד יש לעשות בטכניקות ובשפת ההנחיה .הספר מנגיש את כלי
המיינדפולנס להורים ,מורים ומנחים ומציע תהליכים ,משחקים ודיאלוגים
ידידותיים לפיתוח מודעות הילד לעצמו ,חבריו והסובב אותו.
Daniel Rechshstaffen, The Way of Mindful Education, 2014

ספר מקיף ומעמיק על מיינדפולנס בחינוך מזווית המורה ,התלמיד והאקלים הבית
ספרי .בספר פרקים על הרקע ההתפתחותי של התחום ,העקרונות והשיטות ,חשיבות
התרגול העצמי למנחה ,הצורך בהתאמות לפי גיל ודוגמאות והמחשות לתהליכי
מיינדפולנס מונחים.
Janet Etty Leal, Meditation Capsules, 2010

ספר אוסטרלי של מורה ומנחה יצירתית ,המתאר בבהירות איך להעביר לילדים
ולכיתות מיומנויות של מדיטציות מיינדפולנס .הספר מורכב מעשרה פרקים
ומיועד בעיקר להנחיית ילדים בני .12–8
Parker Palmer, The Courage to Teach, 2002

ספר חובה ששימש מודל לתכניות התפתחות מקצועית ואישית למורים .פאלמר פור
שׂ בספר עיקרון פשוט ועמוק :לימוד וחינוך טובים אינם קשורים לידע או טכניקה;
הם נובעים מהזהות ,הנוכחות ,האנושיות והשלמות של המורה .מורים טובים ,טוען
הכותב ,מיומנים לחבר בינם לבין התלמידים והנושא הנלמד ולהפגיש את השכל,
הרגש והרוח עם החיים עצמם.

גם בהשכלה הגבוהה
פדגוגיה מתבוננת הגיעה גם להשכלה
הגבוהה בארצות הברית ,והיא פועלת
בשלוש רמות :מרצים ספציפיים שמשלבים
פדגוגיה מתבוננת בשיעוריהם ,כל אחד
בדרכו; מסלולים או מרכזים ספציפיים
במכללה או באוניברסיטה מסוימת;
אוניברסיטאות שמשלבות התבוננות
ורפלקציה במסלולים לתואר.
הגוף העיקרי שמקדם שילוב של
קונטמפלציה עם למידה אקדמית הוא
הארגון תודעה מתבוננת בהשכלה גבוהה
(ראו הרחבה בהמשך) .ברמת מסלול
אקדמי או מרכז אקדמי יש לציין את
המרכז ללמידה קונטמפלטיבית שנפתח
באוניברסיטת בראון (ומציע מסלולי
התמחות מיוחדים למורים ,רופאים ועוד),
ואת אוניברסיטת סופיה ,שכל המסלולים
בה קשורים לפסיכולוגיה טרנספרסונלית
ובקרוב ייפתח בה מסלול לתואר שני
בחינוך טרנספורמטיבי.
דוגמה לאוניברסיטה שמשלבת בכל
מסלוליה האקדמיים תהליכי התבוננות,
מדיטציה ורפלקציה היא אוניברסיטת
נרופה (ראו הרחבה בהמשך).

תודעה מתבוננת בהשכלה

הגבוהה (Contemplative Mind in
 )Higher Educationהוא ארגון שנוסד

ב־ 1995ביוזמת קבוצה של פעילי חינוך,
בריאות ,פסיכולוגיה ופילנתרופיה ,שחברו
כדי לברר אם תהליכים קונטמפלטיביים,
שנעשה בהם שימוש משמעותי ומועיל
בתכניות ריפוי וטיפול ,יוכלו להשפיע גם
בהשכלה הגבוהה.
הארגון המקורי נקרא תודעה מתבוננת
בחברה (,)Contemplative Mind in Society
וממנו צמח גוף משנה שמוקדו עשייה
חינוכית בהשכלה גבוהה .הארגון מוגדר
גוף אקדמי רב־תחומי ,והוא מחבר אנשי
אקדמיה ,אנשי מנהל אקדמי ,חוקרים
וסטודנטים המעוניינים להשפיע על
למידה ,הוראה ,מחקר ואופני ידיעה
באמצעות שילוב ממדים שונים של
התבוננות בתוך מרחב ההשכלה הגבוהה.
מגוון הפעילויות של הארגון כולל
פעילויות בתוך מסלולים אקדמיים
שונים ,שיתופי פעולה בין מומחים,
בניית מאגרי מידע וספרות מקצועית,
יוזמות מחקר וכינוסים שנתיים .הארגון

כבר צבר עשרים שנות ניסיון בעבודה
עם אוניברסיטאות ומכללות.
אחד מתוצרי המכון הוא "כתב
העת לחקירה מתבוננת" (Journal of
 ,)Contemplative Inquiryהמתמקד
במאמרים בתחומי התבוננות ורפלקציה
ובחקר השפעתם על השכלה גבוהה,
מודעות אישית ,ידיעה ,חקירה ומעורבות
חברתית.
אוניברסיטת נרופה (Naropa
 )Universityבקולורדו נוסדה ב–1974
בזיקה למורה טיבטי בכיר ,צ'וגיאם
רינפושה .מדובר במכללה לא בודהיסטית
שהלמידה בה משלבת מדיטציה
והתבוננות ונעזרת בהם .נרופה קיבלה
מעמד של אוניברסיטה מוכרת ב–,1988
והיא מציגה את עצמה כמתמחה בחינוך
שמשלב קונטמפלציה ומסורות מזרח
ומערב בתרבות הלמידה .היא מציעה
מסלולים לתואר שני במגוון נושאים:
חינוך קונטמפלטיבי ,ייעוץ טרנספרסונלי,
פסיכותרפיה קונטמפלטיבית ,פסיכותרפיה
גופנית ,מנהיגות סביבתית ועוד.

בכל מסלול שמה האוניברסיטה דגש
על התפתחות מקצועית והתפתחות
אנושית־אישית ומשלבת את
האינטלקטואלי והקוגניטיבי עם תרגול
מדיטטיבי .מלבד מצוינות אקדמית,
הקוריקולום בנרופה מתוכנן לפתח
בסטודנטים מודעות עצמית ומפגש שלהם
עם עצמם כבני אדם .חינוך קונטמפלטיבי
בנרופה דורש מהסטודנטים לאתגר את
עצמם בשאלות קיום ,לחפש או למצוא
את האמת שלהם ,לחקור פגיעות והטיות
מחשבתיות ,להרחיב את גבולות המוכר,
לעבוד עם אחרים ולמצוא את החזון האישי

שלהם.

Parker Palmer & Arthur Zajonc, The Heart of Higher Education, 2010

ספר של שניים מהחשובים ביותר בתחום בארצות הברית ,ארתור זיון ופארקר
פאלמר ,מסביר מהו חינוך אינטגרטיבי ומהם עקרונותיו הפילוסופיים והיישומיים.
Daniel Barbezat & Mirabai Bush, Contemplative Practices in Higher
Education, 2014

שניים ממקימי הארגון תודעה מתבוננת בהשכלה גבוהה מתארים את עקרונות
היסוד התאורטיים ,את המשמעויות החינוכיות ואת הכלים והתרגולות היישומיים
שישנו את פני ההשכלה הגבוהה ויעשו אותה רחבה ,עמוקה ושלמה יותר.
Linda Lantieri, Schools with Spirit, 2001

אסופת מאמרים שערכה אשת חינוך ותיקה המנהלת כיום תכניות לטיפוח חוסן
נפשי בילדים ומורים בבתי ספר בארצות הברית .מומחים בכירים מציגים בספר
היבטים שונים של בתי ספר (וחינוך) עם נשמה.
Rachael Kessler, The Soul of Education, 2000

האתרים הרלוונטיים:

https://www.brown.edu/academics/
contemplative-studies/
http://www.sofia.edu/academics/mastereducation-transformative-education/
http://www.contemplativemind.org/
http://www.contemplativemind.org/journal
http://www.naropa.edu/

ספר שמתאר את התובנות היצירתיות והמשמעותיות של רחל קסלר (,)2010–1946
מורה ,סופרת ,מנהיגה חינוכית ומייסדת ארגון  ,PassageWorksשהתמחה בעבודה
עם בתי ספר בדגש על פיתוח קהילה ,תודעה ואיכויות לב .העקרונות והיישומים
בספר מכוונים לטיפוח העולם הפנימי והחיים הפנימיים של תלמידים ומורים

וליצירת בתי ספר עם נשמה.
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חינ וך רוחני

ס

פרה של מינה סריניווסן
( " ,)Srinivasanללמד,
לנשום ,ללמוד" ,מציג
עדויות רבות של תלמידים שהתנסו
במיינדפולנס .תלמידה בת  11בשם
אנני ,למשל ,אומרת" :בשנה שעברה,
כשהיה משהו שלא ידעתי הייתי יוצאת
מהכיתה כדי לא לענות ,כאילו כדי
לשתות מים או ללכת לשירותים .אבל
אני חושבת שבזכות המיינדפולנס אני
יותר בטוחה בעצמי ,במקום לסגת אני
מתמודדת עם הפחדים ,וזה מאוד עזר
לי".
בעקבות קריאת הספר ניסיתי
ליישם חלק מפרקטיקת המיינדפולנס
בחיים .למשל ,לפני כתיבת שורות
אלה כיביתי את המוזיקה וניסיתי
להתבונן בנשימות שלי .לחוש את
האוויר נכנס ויוצא .להודות על הפלא,
על כל נשימה .רגע טריוויאלי קיבל
מעמד מיוחד .אבל אצלי זה חלקי;
כמעט חד־פעמי .רוב הזמן אני הרי
נושמת ונושפת ,אוכלת ,שוטפת ידיים
וחושבת על דברים אחרים.
השיטה של סריניווסן לשילוב
פרקטיקות של מיינדפולנס בהוראה
ובלמידה מקיפה את כל תחומי החיים.
בשביל ליישם אותה במלואה צריך
להיות מכוונים אליה לאורך כל היום,
לחזור אליה כמה פעמים במהלך
השיעור ,בהליכה ,באכילה ,בזמן
שיחה וברגעים של אי־הסכמה או
ויכוח .בספר היא פורטת את השיטה
לפרטים; נותנת מערכי שיעור ,דפי
עבודה ,שירים ושיעורי בית .היא
מציעה שיטות שונות ויום יומיות,
שמטרתן להחזיר את הריכוז ואת
המחשבה להתמקד בגוף ובפעולותיו,
וכך לעורר את החושים לקלוט את
הסובב אותנו ברגע מסוים ובו בזמן
להפוך את הטריוויאלי ואת המובן
מאליו לנס ,שעליו יש להודות.
כל פרק בספר מתחיל בסיפור אישי
שלה ,אישה ומורה שחוללה שינוי
בחייה והתחילה לתרגל מיינדפולנס.
• • •

את שיחת הטלפון אנחנו מתזמנות
בין הפגישות שיש לה כמנהלת תכנית
של למידה חברתית ורגשית (Social
 )Emotional Learningבאוקלנד,

לעצור,
להתרכז,
לנשום
השיטה של מינה סריניווסן
לשילוב פרקטיקות של
מיינדפולנס בהוראה ובלמידה
מקיפה את כל תחומי החיים.
בספר שכתבה היא פורטת את
השיטה לפרטי פרטים; ובריאיון
להד החינוך היא אומרת" :זה
חייב להתחיל מדרך החיים
של המורות והמורים"
י ע ל ד ק ל  ,שי ק ג ו
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קליפורניה .בשנתיים האחרונות
היא חלק מחבר המנהלים של רשת
הקשיבות בחינוך (Mindfulness in
 )Education Networkולפני כן היא
הייתה חברת סגל במכון לחינוך
קשיב (.)Mindful Education Institute
במשך עשר שנים היא לימדה בבית
ספר ועוד לפני כן הייתה על דרך
המלך לקריירה עיתונאית שאין בה
זמן לנשום.
ספרי קצת על חייך הקודמים.
"מיד כשסיימתי ללמוד בקולג'
חיכתה לי משרה בדסק החדשות של
רשת הטלוויזיה איי־בי־סי .עבדתי
בקצב מטורף וכל הזמן חשבתי על
העתיד .אך הזדמנות פז שינתה את
חיי .קיבלתי הצעה לדחות את העבודה
באיי־בי־סי בשנה וללמד בבית ספר
בינלאומי בברזיל .מעולם לא חשבתי
שאהיה מורה ,אבל זה היה ממש
בשבילי .אחרי שנה ,חזרתי לעבודה
בחדשות ,אבל בעצם חשבתי רק על
ההוראה .לאחר שנה עברתי לאוקלנד,
קליפורניה ,והפכתי למורה .בהמשך
נסעתי לניו דלהי ,גם כדי לחקור את
המולדת של הוריי ,ושם לימדתי בבית
ספר בינלאומי .שם גם התחלתי לעסוק
במיינדפולנס .נגמלתי מהישגיות,
יותר נכון מהישגיות יתר".
איך זה קרה?
"זה קרה בספטמבר  ,2006בחודש
הראשון שלי כמורה בהודו .הייתי
עמוסה בעבודה ומותשת מההוראה.
דבר לא הכין אותי ללחץ הזה .דבר לא
לימד אותי איך לעמוד בו ואיך ליצור
לעצמי הנאה בתוך המסגרת הזאת .היו
לי שלוש דקות בין שיעור לשיעור,
ורצתי לשירותי הבנות הקרובים
ולא לשירותי הסגל .בזמן הזה הייתי
צריכה גם לחשוב על השיעור הבא.
פתאום שמעתי מישהי אומרת
לילדות האחרות בשירותים' :תיזהרו
ממיס סריניווסן ,יש לה מצב רוח מה
זה רע היום .היה חרא שיעור' .זה היה
כל כך נכון .באמת הייתי אומללה
ולחוצה ,ועכשיו גם פגועה מהשיחה
של הבנות .ברגע אחד הבנתי שמצבי
הרגשי עובר לתלמידים שלי בלי קשר
לתוכן השיעור שאני מלמדת .גם
המצב הביטחוני בהודו היה בכי רע,
והרגשתי לחוצה ומפוחדת .בחיפושיי
אחר הרמוניה ויציבות מצאתי מורה

רוחני ופעיל שלום ,נזיר ומאסטר
זן וייטנמי בשם טיך ניאט האן .כך
התחיל המסע הרוחני שלי".
נשמע שיש לזה קשר לאמונה
דתית ,לבודהיזם.
"נכון ,זה קשור לתרבות שלי
ואפשר להסתכל על זה גם כעל
חוויה דתית .אבל כמו שאומרים,
לא צריך להיות איטלקי כדי לאהוב
פיצה .זו לא רק פרקטיקה דתית ,אלא
פרקטיקה של רווחה נפשית .המטרה
היא להפוך את העולם למקום טוב
יותר ,מקום של אמפתיה וקבלה.
אם אנחנו מחוברים לעצמנו בצורה
טובה ועמוקה יותר ,אנחנו יכולים גם
להתחבר באופן אותנטי לאחרים —
תלמידים ובכלל".
איך חייך השתנו בעקבות המעבר
למיינדפולנס ,בחיים ובבית הספר?
"זה שינוי של  180מעלות.
כשעבדתי בניו יורק זו הייתה מציאות
שונה .לא חייתי באמת .עכשיו יש לי
תחושה אמיתית כשאני אוכלת [פרק
שלם בספר מוקדש לאכילה קשיבה].
עכשיו כשאני מקשיבה לאנשים
אני מרגישה שאני אתם מהלב ,אני
אתם לגמרי .אני אסירת תודה על
כך .אני לא יכולה לחשוב על חיי
בלי זה .זו תשומת לב תמידית למה
שקורה כרגע .ברגע זה .התעסקות עם
כאן ועכשיו ולא עם מחשבות על
העתיד".

מינה סריניווסן" .אם המורה לא דואגת לעצמה קודם כול,
זה לא יעבוד .כמו מסכות חמצן במטוס ,קודם צריך לשים על
עצמנו ורק אז על אחרים ,זו הדרך הבטוחה והנכונה"
צילום :טרי סול

"נכון ,זה קשור
לתרבות שלי
ואפשר להסתכל
על זה גם כעל
חוויה דתית .אבל
כמו שאומרים,
לא צריך להיות
איטלקי כדי
לאהוב פיצה .זו
• • •
לא רק פרקטיקה
דתית ,אלא
איך מתחילים להכניס מיינדפולנס פרקטיקה של
לבית הספר? באיזו כיתה אפשר רווחה נפשית"
להתחיל?
"אפשר להתחיל כבר בגן ,אבל
חשוב לי להדגיש שזה חייב להתחיל
מדרך החיים של המורות והמורים.
כי הרי כל מה שאנחנו יכולים להציע
לאחרים זה רק את עצמנו .כאשר
המורים מרגישים שזה חלק מהחיים
שלהם ,רק אז אפשר לתת מזה ולחלוק
את זה עם התלמידים .אם המורה
לא דואגת לעצמה קודם כול ,זה לא
יעבוד .כמו מסכות חמצן במטוס ,קודם
צריך לשים על עצמנו ורק אז על
אחרים ,זו הדרך הבטוחה והנכונה .ולא
הייתי מכריחה אף אחד ,אף תלמיד או
תלמידה בשום כיתה .כי קודם זה צריך

להיות חלק מדרך החיים של המורים,
ואז כשהמורה מרגיש שזה חשוב לו
הוא יכול להעביר את זה לתלמידים".
ספרי מקרה שבו נזקקת
למיינדפולנס בכיתה.
"מיינדפולנס מאפשר לנו
להיענות באופן אחראי יותר ולעכב
את התגובה המהירה .היה לי רגע מאוד
חזק בניו דלהי ,בכיתה של ילדים בעלי
צרכים מיוחדים מכל העולם .סיפרתי
לתלמידים שנקבל מורה נוספת
שתעזור ותתמוך בהוראה בכיתה,
ואחד מהילדים האמריקאים אמר:
'אני מקווה שהיא לא תהיה הודית'.
הלב שלי צנח .הייתי המורה היחידה
ממוצא הודי בבית הספר .רוב המורים
היו לבנים .ברגע הראשון נעלבתי,
נעצבתי וכעסתי .לפני המיינדפולנס
הייתי יורה לעברו שההערה שלו אינה
הולמת ,אבל עכשיו יכולתי לווסת
את הרגשות שלי ,לעצור ,לנשום,
לזהות את הרגשות שלי .וכך ,במקום
להשתיק את התלמיד ,שאלתי אותו
בנימוס מדוע הוא לא רוצה מורה
תומכת הודית .הוא הסביר שקשה לו
להבין את המבטא ההודי ושזה מקשה
עליו ללמוד .ואז הבנתי שהוא לא
התכוון לפגוע בי ובמוצאי .הוא ילד
עם קשיי למידה שלא רצה להיות
בהודו ,הוא הגיע לכאן בגלל העבודה
של אבא שלו והרגיש תסכול .הוא היה
זקוק לי ולהכרה שלי ברגשות שלו.

מאותו רגע החלטתי תמיד להיות
בדיאלוג עם התלמידים כדי להבין
אותם .רק כשאבין אותם באמת ,אוכל
ללמד אותם באמת".
בספר את מציעה שיעורים שלמים
שמטרתם ללמד את התלמידים
מיינדפולנס :הילדים מתרגלים אכילה
קשיבה ,כותבים את חוויותיהם
בעקבות הפרקטיקה ועוד .איך
הפרקטיקה יכולה להשתלב בשיעורים
רגילים של חשבון ושפה?
"הדרך הפשוטה ביותר שבה
הפרקטיקה יכולה לעזור ללימודים
השגרתיים היא במעבר בין ההפסקה
לשיעור .אפשר להזמין את הפעמון
(זה לא חייב להיות פעמון מסוג מסוים
אלא כל צליל נעים) ,ובצליל אחד
להיות יחד בכיתה ,בשקט ובנשימות.
דקה לאחר מכן כבר עוברים מכאוס
לרוגע ואפשר להתחיל בשיעור.
התלמידים והמורה כבר לא חושבים
על ההפסקה שהייתה ,אלא מרוכזים
בהווה .כל שלושים דקות ילדים (וגם
מבוגרים) צריכים לעשות איזושהי
הפסקה ,אחרת קשה מאוד להתרכז.
אפשר להזמין את הפעמון כל חצי
שעה ,או פשוט לתת לילדים לנשום
ולהתרכז בנשימה ,זה מחזיר את
הריכוז ואת הנוכחות .בלי זה קשה
ללמוד ,כל נושא.
"דרך נוספת שבה הפרקטיקה
תומכת בשיעורים הרגילים היא
בעניין התכנים :למשל במדעי הרוח,
אם קראנו סיפור שיש בו אלימות,
אפשר לדבר על הבחירות שנעשו ,על
מה צריך לעשות ,לְ מה הדמות מודעת
ולְ מה לא ועוד".
יש משהו שאפשר לקחת מהשיטה
גם בלי להיות מחויבים אליה באופן
טוטאלי? דבר קטן שהוא קריטי
בעינייך ויכול לשפר הוראה?
"רגע לפני השיעור להתרכז
בעצמך .רגע לפני השיעור להיות
בטוחה שאני במקום הכי טוב לי
ולתלמידים .כשאני גדלתי רק
מעטים מהמורים ראו בי אדם .צריך
לראות את עצמך ומכאן לראות גם
אחרים .השאלה היא איך נוכל ליצור
מקום שלו ונעים יותר .זה מתחיל
מעצמנו וממשיך בכיתה .לפחות
רגע לפני השיעור ,לעצור ,להתרכז,

לנשום".
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שלם שאינו מושלם
המעשה החינוכי הוא תרגול רוחני בפני עצמו ,אם הוא מכוון גם
לחינוך האופי העצמי של המחנכים ,כהגדרתו של מרטין בובר

"הבא לתקן יתחיל בו בעצמו; הווה אומר ,יתחיל ,אבל
לא יסיים :חייב אדם לצאת לדרכו מעצמו ,ולא לכוון
את דרכו אל עצמו; מוטל עליו לתפוס את עצמו ,אבל
חלילה לו שיהא נתפס אל עצמו ויטפל בעצמו".
מרטין בובר ,בפרדס החסידות

ת

רגול רוחני משמעו אימון שמכוון אל הרוח ,אל
התודעה ,פנימה .המושג שסידהרתא גוואטמה —
הבודהא ההיסטורי — השתמש בו לתאר את אימון הרוח
היה "בהוונה" ,שפירושה פיתוח התודעה וטיפוחה" .בהוונה" נוגעת
לכל תהליך של התכנסות פנימה שמטרתו לפתח את התודעה
כדי להפוך את האדם לטוב יותר .רוחניות בהקשר זה היא תהליך
של שינוי האופי ,התמרת התודעה או תיקון אדם במושגיו של
מרטין בובר.
המשגה של רוחניות כתיקון אדם מבהירה את הקרבה בין
רוחניות לבין המעשה החינוכי שבו אנו מלווים אנשים צעירים
ונשים צעירות בתהליך עיצוב אישיותם.
ההתייחסות לחינוך כתהליך התמרה של התודעה ,גם בהגדרתו
המינימליסטית ביותר ,מדגישה את מידת האחריות שמוטלת
עלינו המחנכים והמחנכות .בחיבורו "על חינוך האופי" מבהיר
מרטין בובר את גודל האחריות של המחנכים.
• • •
בובר ,אחד מהוגי הדעות החשובים במאה העשרים ,הציג
פילוסופיה דיאלוגית שבמרכזה העובדה שהאדם יצור הנתון
תמיד בזיקה ,בקשר בין־אישי ,בדו־שיח .לטענתו ,אי אפשר להבין
את האדם כשלעצמו ,אלא רק מתוך התבוננות עליו כעל יצור
בין־אישי .לא מפתיע אפוא שהגותו החינוכית של בובר מעמידה
במקום מרכזי כל כך את הקשר בין המחנך לחניך ואת התהליך
החינוכי שצומח מתוך קשר גומלין זה.
המחנך האמיתי ,מסביר בובר" ,אינו מכוון רק לכוח זה או זה
של חינוכו כמי שרוצה להקנות ידיעות או הרגלי חריצות מסוימים,
אסף אל־בר מלמד פילוסופיה בתיכון ע"ש ברנר ובמסגרות נוספות ,כותב דוקטורט
שעוסק בפדגוגיה דיאלוגית המבוססת על הפילוסופיה והפרקטיקה הבודהיסטיות

אלא תכליתו כפעם בפעם האדם בשלמותו ,ולא רק לפי ממשותו
הנוכחית ,שהוא חי בה לעיניך ,אלא גם לפי האפשרות הגנוזה
בקרבו" (בובר .)1984
תכליתו של החינוך הטוב היא "האדם בשלמותו" וחובתו של
המחנך איננה רק לכוון לתכלית זו ,אלא גם לזהות את פוטנציאל
השלמות שחבויה בחניך וטרם התממשה.
אולם כיצד אפשר לכוון לאותה שלמות ולהביא למימושה?
"על שלמותו של החניך" ,עונה בובר" ,משפיעה רק שלמותו של
המחנך ,הוויתו השלמה שלא במתכוון" .המחנך צריך להיות "אדם
חי ,שלם ,המביע את עצמותו ישר לזולת :חיותו מקרינה עליהם
ומשפיעה ביתר תוקף וטוהר דוקא בשעה שאין עולה כלל על לבו
הרצון להשפיע עליהם" (שם).
בובר ,כהוגה של מפגש ,קשר ,דיאלוג ,מניח את כל עולו
של המעשה החינוכי על אופיו ודמותו של המחנך .גם אם נאמץ
גישה רכה יותר ,לא נוכל להתעלם
מהעובדה שבתהליכים של חינוך
המעשה החינוכי
האופי תהיה לאופיים של המחנך
הוא לכאורה
או המחנכת השפעה ניכרת על
מעשה של תיקון
התהליך החינוכי.
עולם ,אך הוא
בובר מדגיש את הספונטניות,
את המפגש החינוכי שאין בו כוונה
מזמן לנו שוב
מחנכת .ואכן ,גם המחקר מראה
ושוב תזכורת על
שערכים גלויים (אקספליציטיים)
הצורך הדחוף
שמחנכים מנסים לחנך אליהם
עצמנו
בתיקון
נתקלים בהתנגדות ,ואילו
ערכים נסתרים או לא מודעים
(אימפליציטיים) חודרים ומשפיעים ביתר קלות .מבחינה
פילוסופית ההסבר פשוט — קל הרבה יותר להתנגד למסר כאשר
אני מודע לכך שמנסים לחנך אותי ,אולם כשאין ניסיון אלא פשוט
"התנהלות" — קשה הרבה יותר להתנגד.
• • •
נותרת השאלה כיצד אנו ,כמחנכים ,מטפסים לרמת שלמות
האופי הנדרשת כדי לעמוד בסטנדרט הבובריאני? תשובתו של
בובר מפתיעה" :המחנך אינו צריך להיות גאון מוסרי כדי לחנך

השפע של פרקטיקות למעשה התיקון הפנימי — תיקון האדם —
והיכולת להצביע על קשר בין הפרקטיקות הללו לבין איכויות
שאנו מבקשים לפתח ולטפח.
בהקשר הנידון אפשר להתייחס לתרגולים של התכנסות
פנימה (מדיטציה) שמטרתם לפתח בינה עצמית באמצעות תשומת
לב (מיינדפולנס) או לתרגולים שמטרתם לפתח חמלה.

בעלי אופי" ,הוא אומר ומציג תפיסה של אדם "שלם שאינו
מושלם" (שם).
זהו אדם שיש לו שתי מידות מרכזיות :ענווה מצד אחד ובינת
עצמו מצד אחר .את הענווה מגדיר בובר כמודעות לעובדה שכל
אחד הוא "רק יסוד אחד בתוך שפע החיים ,רק הוויה בודדת בכל
המציאות הזו המשפיעה על החניך" (שם).
המושג "בינת עצמו" מדגיש את תפקידו הייחודי של המחנך
להשפיע על האדם השלם ולאפשר לו לצמוח .בינה עצמית זו
• • •
כוללת בתוכה תחושת אחריות כלפי העולם ,שנובעת מההבנה
שיש אמת באשר למהות הקיום האנושי ונובעת ממנה גם היכולת
אולם ברצוני להדגיש כאן את ההתייחסות למעשה החינוכי
ליצור זיקה לחניך ולאהוב אותו.
עצמו כמעשה של תיקון — כפרקטיקה מיוחדת שבאים בה לידי
התבונה המשלבת את שתי הסגולות האלה היא ידיעה של מימוש תיקון האדם ותיקון העולם בעת ובעונה אחת.
האמת הקיומית באשר לאפסות האדם ("הנך רק יסוד אחד בתוך
המעשה החינוכי הוא לכאורה מעשה של תיקון עולם ,אך הוא
השפע") ,מבלי שזו מובילה לניהיליזם,
מזמן לנו שוב ושוב תזכורת על הצורך
אלא להפך — לאחריות ולאהבה.
הדחוף בתיקון עצמנו .אם יש בנו מידה
המחנך הבובריאני יודע אפוא
בסיסית של צניעות הרי שאנו מבחינים
לא רק את עצמו אלא גם את מקומו
שוב ושוב במרחק ביננו לבין המושלם.
בעולם .הענווה מבינה שאי אפשר
אם יש בנו מידה בסיסית של אחריות
שהתהוות האופי האנושי תהיה תלויה
ואהבה הרי שאלה הופכות לרצון עז
באדם אחד בלבד ,משמעותי ככל
להיות שלמים יותר עבור החניכים
שיהיה .אולם תובנה זו אינה מפחיתה
והחניכות שלנו.
כהוא זה מתחושת האחריות שהמחנך
מדובר פה לא רק על צורך ברמות
חש כלפי החניך ,אחריות שנובעת
מינימום של צניעות ואחריות ,אלא
מהבנת תפקידו הייחודי — חינוך האדם
גם בגישה שאנו באים אתה למעשה
בשלמותו ,יצירת הפגישה הפדגוגית־
החינוכי .האתוס הקפיטליסטי־
דיאלוגית ואהבת החניך.
נרקיסיסטי אומר לנו שכאשר אנו
האדם השלם שאינו מושלם הוא
ניגשים אל המעשה עלינו להיות
אדם שמודע לאי־שלמותו ולמגבלות
מצליחנים ,כלומר כבר מושלמים.
כוחו — ולכן הוא עניו .עם זאת הוא
האתוס הרוחני אומר לנו שעלינו להיות
יודע את עצמו ,כלומר מבין גם את
על דרך ,בתהליך של התמרת התודעה,
מרטין בובר" .על שלמותו של החניך משפיעה רק
וכלפי
האחריות שיש לו כלפי העולם
ובראש ובראשונה לדעת היכן אנו
שלמותו של המחנך"
צילום ,Joop van Bilsen / Anefo :ויקיפדיה
האחרים ,האחריות לאהוב.
עומדים — לדעת את עצמנו.
השתמעותה הראשונה של אחריות
הכישלון היחידי שאפשר להתייחס
זו היא המחויבות לתיקון אדם" :הבא לתקן יתחיל בו בעצמו" .אולם אליו במעשה של החינוך הרוחני אינו קשור לשום תוצאה חיצונית
הידיעה העצמית יודעת גם כי "כשאני לעצמי — מי אני" ,והיא בעולם החומרי .כישלון רוחני מצוי אך ורק בוויתור על ההמשך
מחויבת גם לתיקון העולם .דמות "המחנך האמיתי" שמוצגת פה הנחוש בדרך הרוחנית — על המשך התהליך של תיקון האדם בדרך
היא דמות של אדם שנמצא על דרך — אדם שעושה בעצמו תהליך הטובה ביותר שאנו יכולים לעשות.
של תיקון .הלגיטימציה לעסוק בחינוך האופי של התלמיד היא
האדם השלם אינו מתיימר להיות מושלם ואינו מתיימר לעשות
העיסוק הרוחני של המחנך בחינוך עצמי של אופיו — העבודה את מה שאין הוא יכול לעשות ,אולם מידת השלמות משמעה שאין
הרוחנית.
הוא מהסס לעשות את הטוב ביותר האפשרי ,גם אם מדובר בטוב
חלקי .בד בבד הוא או היא יודעים שככל שאנו מתפתחים כך
• • •
מתפתחת היכולת שלנו לפעול בעולם.
המעשה החינוכי מכוון אם כן לתיקון האדם לא פחות משהוא
הדיאלקטיקה בין ענווה לאחריות ,בין ענווה לידיעה עצמית מכוון לתיקון העולם .הקרבה בין תיקון האדם לחינוך האופי היא
אוהבת ,מהדהדת את היחסים בין ריקות לחמלה בבודהיזם המאוחר :מקור מתמיד להשראה ,ליצירתיות ולכוחות נפש עבור המחנכים.
ריקות היא ההבנה של זמניותו ואפסותו של האדם אל מול מציאות חינוך האופי ,כמו מעשה התיקון ,משתרע לכל הכיוונים — פנימה
והחוצה .המחנך האמיתי הוא המחנך שאינו שוכח שמחויבותו
אין־סופית .תובנה שיש בה ענווה.

אולם תובנה זו מקבלת ערך זהה לערכה של החמלה האוהבת :לחינוך אופיו שלו היא נדבך הכרחי של פועלו.
הרצון להפחית את סבלם של האחרים שנובע מידיעת הקשר
ההדדי בינינו לבין כל הסובבים אותנו .הדרך הבודהיסטית קוראת
לפיתוח בו־זמני של שתי הסגולות האלה ,אשר משולות לשתי
מקורות
כנפיים שהכרחי שיהיו מאוזנות.
בובר ,מ' .1984 ,תעודה ויעוד ,בתרגום מ' ה' בן־שמאי ,צ' וויסלבסקי ,מ' ינון,
הוא
חיה
כפילוסופיה
הבודהיסטית
ייחודה של הפילוסופיה
וו' קלנר ,ירושלים :הספריה הציונית על־יד ההסתדרות הציונית העולמית.
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א ר יה ק יז ל

למה?
למה?
אבל
למה?
פילוסופיה עם ילדים כדרך
פדגוגית מעודדת את
נטייתם הטבעית של ילדים
לשאול שאלות רוחניות
אותנטיות ומקוריות ואת
נטייתם לחפש הבנה.
פילוסופיה עם ילדים אינה
מעמידה במרכז את הילד
וגם לא את המבוגר (הורה,
מורה) ,אלא את החיפוש

פ

ילוסופיה עם ילדים ,כדרך חיים וכמתודה חינוכית,
מבדילה את עצמה מהוראת הפילוסופיה בבתי הספר
ומלימודי הפילוסופיה האקדמיים .בעוד שהוראת
הפילוסופיה בבתי הספר מתמקדת ,בעיקר בבתי ספר תיכוניים,
בלימודי תולדות הפילוסופיה והרעיונות הפילוסופיים לאורך
ההיסטוריה האנושית ,פילוסופיה עם ילדים (ופילוסופיה לילדים)
היא אפשרות לדרך חיים של שאילת שאלות קיומיות ורוחניות,
מגיל צעיר ,על אודות עצמנו ,על עולמנו ועל הסובב אותנו.
בניגוד ללימודי פילוסופיה אקדמיים ,שבהם הלומדים הם
משקיפים פסיביים על הרעיונות הפילוסופיים ,פילוסופיה
עם ילדים מבקשת להעניק מקום ומרחב לעשייה פילוסופית
אקטיבית אשר תהפוך את האדם הצעיר לבעל כישורי חשיבה
רחבה וביקורתית ,במיוחד סביב שאלות על אודות קיומו בעולם
ולאו דווקא על אודות התחום הדיסציפלינרי שבית הספר סבור
כי הוא חייב לדעת.
פילוסופיה עם ילדים מפתחת רגישות פילוסופית אצל
ילדים ומבקשת לראות בשאלה מרחב חי ,נושם ומבעבע של חיים
המאפשרים יצירתיות ,אכפתיות ודאגה.

המבוגרים נסוגים לאחור
עיסוק בשאלות הקיומיות הנוגעות לאדם ,למהותו ולמקומו
בעולם דורש ,כפי שמציעה הפדגוגיה הפילוסופית הילדית מבית
מדרשו של מת'יו ליפמן ,אבי "הפילוסופיה לילדים" ו"הפילוסופיה
עם ילדים" ,פינוי מקום ומרחב לקשב גדוש וממוקד לשאלות
פילוסופיות אותנטיות ומקוריות (גם אם אינן מנוסחות בקפידה)
מצדם של ילדים.

מת'יו ליפמן" .אבי"
הפילוסופיה לילדים
צילום :ויקיפדיה

ד"ר אריה קיזל ,פילוסוף של החינוך ומומחה לפילוסופיה עם
ילדים ,הוא ראש החוג ללמידה והוראה באוניברסיטת חיפה

ליפמן מאמין שנקודת המוצא
להתפתחותם הפילוסופית
של ילדים נמצאת בדיוק
בנקודה שבה הם מתחילים
לשאול "למה" .לרוב הילדים
יש נטייה טבעית להרהר
על חוויות ועל התנהגויות
בסיסיות ומסתוריות
בחייהם ובשאלות התמימות
והעמוקות של הפילוסופיה

פילוסופיה לילדים דורשת גם נכונות של המבוגרים להיפרד,
ולו זמנית ,מידענותם המקובעת והמקבעת ,מסמכותם הגבוהה,
הטוענת כי היא־היא המגביהה ילדים .פילוסופיה עם ילדים
צעירים מעמידה את השאלה במרכז עיסוקו של האדם באשר הוא
אדם ,ובתוך כך מבקשת להיפרד מאמיתות כוזבות ומההצדקות
שלהן או לפחות לשאול עליהן שאלות מתוך עמדה של ספק ומתוך
קיום דיאלוג פתוח וערני.

זהו מהלך אינטלקטואלי כבד משקל ולעתים קרובות הוא
מעורר חשש דווקא מצד המבוגר ,כיוון שהוא תובע ממחנכים,
מהורים וממורים כאחד להיפרד מהקולוניאליזם המבוגר שלהם
לטובת הבוסריות הצעירה של הילדים .המבוגרים מתבקשים
לראות בה ,באותה בוסריות ,מעיין קיומי ורוחני שהתמימות בו
היא מצע נכון לרגישות פילוסופית שאינה בהכרח נאיבית .זו
רגישות שיש בה תקווה שהשאלה היא שתזין את הגילוי ,ובעיקר
את העושר האנושי.
המרחב החינוכי הזה מתאפיין בלגיטימציה לחקירה פילוסופית
שאינה מתמקדת דווקא בתוכן ,אלא בשאלות פילוסופיות
החולשות על כל תחומי החיים ללא מגבלות ,ובעיקר ללא גבולות
משורטטים .במובנים רבים ,זו הלגיטימציה להיות במרחב שיש
בו אי־ודאות מתמשכת,
את
המאפשרת לילד לחיות
לדברי הפילוסוף
החיים כמרחב משתנה ולא
לילדים גארת' מת'יוס,
כוודאות מדומיינת.
שאלה כגון "האם
התגובות המבוגרות
על שאלות ,ולא השאלות אנחנו קיימים כשאנחנו
חולמים" היא שאלה
עצמן ,הן שקובעות במרחב
דיון
זה אם ינבע כלל
פילוסופית ורוחנית
של
המסווה
פילוסופי.
מן המעלה הראשונה
והחשש
הניסיון
החוכמה,
ואף שהיא נשמעת
של המבוגר משמש במקרים
לעתים קרובות
רבים חסם להתפתחותה של
מפי ילדים צעירים,
חשיבה פילוסופית ילדית,
המבוגרים פוסלים
ולמעשה סוגר או מונע את
אותה כ"ילדותית"
התפתחותה של הרגישות
הפילוסופית הנדרשת סביב
ו"לא מפותחת"
שאלות חינוכיות.
לפיכך ,המצב הילדי
דורש מהמבוגרים לסגת במעט כדי לאפשר להם ,לצעירים,
לגעת בשאלה באופן הטהור ביותר וללא "הלכלוך המבוגר"
שעלול "לזהם" אותה או לתבנת אותה ,ובכך להופכה לבנאלית.
הוא תובע מהמבוגר להפסיק להטיל צל מאיים וידעני על האור
של עולם הילדים ובעיקר על שאלות היסוד של עולם הילדים
על אודות עולמם (שהוא לא בהכרח עולמנו) .הוא תובע צניעות
ויכולת (שכמעט לא קיימת באופן טבעי אצל מבוגרים) לאפשר
לילדים לצעוד לבדם בתוך ג'ונגל השאלות ,ללא צורך להגן
עליהם ,להגבילם ובעיקר להפחידם .הוא תובע להניח ,לעזוב,
לסמוך ולתמוך.

בזכות השאלה
מבחינה היסטורית ,החשיבה של המבוגר על הילדות היא
המצאה מודרנית .לפני התקופה המודרנית נחשבו הילדים
ל"אנשים קטנים" שיכולים לבצע מטלות כמו מבוגרים רק
בצורה שונה ,אולם תפיסה זו השתנתה וכיום העמדה המקובלת
היא שילדים אינם מסוגלים לפעול בתחומי למידה רבים .ילדים

נחשבים ל"מועמדים לדעת" ול"לא מפותחים מספיק" לעסוק
בתחום כבד משקל ,ולפי התפיסה החינוכית שהתקבעה מהלכים
פילוסופיים מתקדמים אינם אפשריים עם ילדים.
על מסד אי־לגיטימציה קשוחה זו הוסיפה מערכת החינוך את
הדבקות הקשיחה מדי בתאוריית ההתפתחות הפסיכולוגית של
פיאז'ה ,ולפיה ילדים מתפתחים במדרגות התפתחות תחומות
ובלתי גמישות .בחסותם של פסיכולוגים חינוכיים נוצרה תורה
שלמה ,מגובה במילון מושגים "מקצועי" ,אשר מונעת את
האפשרות ,ובעיקר את בסיס הלגיטימציה ,לשאלה פילוסופית
כמקור של למידה בגיל צעיר .מערכת החינוך מפנה את עיקר
תשומת הלב לשאילת שאלות שיקדמו את התלמידים לעבר
הישגים לימודיים בתחומים שבהם המבוגרים קובעים.

גארת' מת'יוס עם ילדים ביפן צילוםumass.edu :

לדברי הפילוסוף לילדים גארת' מת'יוס ,התפיסה הזאת של
הילדות מטרידה משום שהיא אינה נותנת מקום של כבוד ליכולתו
של הילד לשאול שאלות משל עצמו .הוא סבור ששאלה כגון "האם
אנחנו קיימים כשאנחנו חולמים" היא שאלה פילוסופית ורוחנית
מן המעלה הראשונה ואף שהיא נשמעת לעתים קרובות מפי ילדים
צעירים ,המבוגרים פוסלים אותה כ"ילדותית" ו"לא מפותחת".
מבוגרים נוטים לפסול את הסקרנות של הילד וגם את הדמיון
שלו ,וכך מכבים מהר את נר התהייה שלו על העולם ,שהיא בסיס
הבסיסים של העיסוק הפילוסופי.
ליפמן ניהל במשך שנים רבות את המכון לקידום פילוסופיה
לילדים בקולג' מונטקלייר בניו ג'רזי ,והוא מאמין שנקודת המוצא
להתפתחותם הפילוסופית של ילדים נמצאת בדיוק בנקודה שבה
הם מתחילים לשאול "למה" .לרוב הילדים יש נטייה טבעית להרהר
על חוויות ועל התנהגויות בסיסיות ומסתוריות בחייהם ובשאלות
התמימות והעמוקות של הפילוסופיה .הם אינם חוששים ,ושאלות
לא מבלבלות אותם .להפך — השאלות מניעות ומסקרנות אותם.
ילדים מבקשים לדעת למה דברים קורים ,אינם חדלים לתמוה
כיצד הם מתרחשים ,דורשים תשובות על שאלות "למה" אין־
סופיות וממשיכים להעמיד בסימן שאלה את התשובות ולשאול
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עוד שאלות.
ילדים ניחנים ברעננות פילוסופית ובמיוחד בהמצאתיות,
המתבטאת בשאלות בסגנון "האם לעולם יש התחלה ,ואם כן מתי
הוא התחיל"; "איך אני יודע שכל זה אינו חלום"; "האם אני חי
כשאני מוקרן ביוטיוב; האם זה אני שם ביוטיוב; האם אני חי כשאני
כבר מת אבל מוקרן ביוטיוב".
ואכן ,העוסקים בפילוסופיה עם ילדים ברחבי העולם גילו כי
ילדים צעירים משועבדים פחות להנחות יסוד שעשויות להעיב
על היכולת שלהם לשאול שאלות פילוסופיות .מבחינה זו ,ילדים
צעירים (ואף צעירים מאוד) עושים מהלך קרטזיאני של "התחלה
מההתחלה" באופן טבעי .מהלך זה מאפשר אמירה אותנטית ,גם אם
נאיבית ,של דברים (במקרה שלפנינו ,שאלות) שעדיין לא "זוהמו",
כלומר נורמלו ,על ידי הסביבה המחשבתית.

קהילת חקר פילוסופית

ממצאי מחקרים רבים מן השנים האחרונות ברחבי העולם
מאשרים ומוכיחים שוב ושוב כי ילדים הם בעלי יכולת חשיבה
המצאתית ,וכי בעקבות השאלות שלהם והעבודה בקהילת חקר
פילוסופית הם מפתחים גם חשיבה יצירתית וגם חשיבה אכפתית.
יכולות אלה לא פוגעות בהישגים הלימודיים שלהם בתחומי
הדעת השונים ,אלא תורמות להם.

רגישות פילוסופית
בספרה החשוב "הילד הפילוסופי" מ־ 2012טוענת ג'אנה מור־
לון ( )Mohr Loneשרגישות פילוסופית מתחילה בהתעניינות
בשאלות הלא פתורות אשר מחלחלות לכל תחום מתחומי החיים
שלנו .חשיבה על סוגיות כאלה מעוררת אצלנו מודעות לפערים
בין התפיסה שלנו לבין המציאות .מודעות זו מובילה לשאלות
נוספות .ככל שאנו בוחנים את מהות הקיום שלנו ,כך עולות
בנו שאלות נוספות .טיפוח הזהות הפילוסופית הזאת מחזק
את היכולת לשים לב למורכבויות שמתחת לפני השטח .כשם
שהתפיסה המוסרית של אריסטו מחברת בין למידה לבין זיהוי
ההיבטים המוסריים בחוויות ובאירועים מסוימים ,כך פיתוח
הרגישות הפילוסופית תורם ליכולת להבחין באופן פשוט וקל
יותר בהיבטים הפילוסופיים בסיטואציות בחיינו.
המושג "רגישות פילוסופית" ,לפי מור־לון ,קשור במידה

צילום מסך

ליפמן נשען על הרעיונות של קהילת החקר המדעית של
צ'רלס פירס וביסס את קהילת החקר הפילוסופית כשיטה.
הגישה מתורגלת בבתי ספר בכל רחבי העולם ,במיוחד בבתי
ספר יסודיים אבל גם בחטיבות ביניים ,ויש עליה מחקר ,כולל
מחקר אמפירי ,נרחב .בקהילות חקר כאלה ילדים יושבים במעגל,
קוראים טקסט או צופים בטקסט (סרט ,ציור וכו') ושואלים
שאלות .הם מחליטים באופן דמוקרטי על השאלות
שידונו בהן ,הם מאזינים זה לזה ,מפתחים באופן
ג'אנה מור־לון טוענת
יצירתי את חשיבתם ומתנסים במרחב שיש בו אמון
ואמפתיה.
שרגישות פילוסופית מתחילה
קהילות החקר מעודדות ידידות ושיתוף
בהתעניינות בשאלות הלא
פעולה בין הילדים באופן חיובי ותומכות בלמידה
פתורות אשר מחלחלות לכל
משותפת ,בניגוד לאווירת התחרותיות ולמאבק
תחום מתחומי החיים שלנו...
הכוחני (גם אם סמוי) המ ּוכרים מהמציאות הבית
טיפוח הזהות הפילוסופית
ספרית השגרתית .הפחתת האופי התחרותי
הזאת מחזק את היכולת
והעימותי בכיתות מביאה להעצמת המאפיינים
לשים לב למורכבויות
המרכזיים של קהילות החקר — הכלה ,השתתפות
ג'אנה מור־לון ,מחברת
ושיתוף פעולה .אלה מאפשרים פתיחות המבקשת
שמתחת לפני השטח
הספר "הילד הפילוסופי"
להנכיח את הרעיונות הפילוסופיים (גם הבלתי
שגרתיים) ולא לתחוֹ ם מרחב שבמסגרתו מותר
להשמיע רק דעות מסוימות ,הנוטות בדרך כלל לבנאליות מסוימת לתאוריית האינטליגנציות המרובות של הווארד גרדנר
ולריצוי הסביבה והמבוגרים .קהילת חקר היא אפוא המסגרת ולאינטליגנציה האקזיסטנציאלית (קיומית) .גרדנר מגדיר את
שבה מעלים שאלות ,משמיעים תהיות ,מחליפים ומביעים דעות האינטליגנציה האקזיסטנציאלית כנטייה להעלות שאלות על
ומגבשים הנמקות ,וכל אלה בלא עימות אלא מתוך רצון לעושר החיים ,על המוות ועל המציאות האולטימטיבית ולהרהר בהן ,יחד
אינטלקטואלי וליצירה משותפת שיש בה לגיטימיות לחילוקי עם נושאים פילוסופיים נוספים כגון מוסר ,ידע ,אמנות ,יופי ,צדק
דעות כחלק מאותו עושר.
וחופש .אף על פי ששאלות רבות אינן ניתנות לפתרון חד־משמעי,
ליפמן קבע בשעתו כי יש להתייחס לפילוסופיה עם ילדים הן ממלאות תפקיד מרכזי ברפלקציה על הקיום האנושי.
כמו לפילוסופיה של המדע ,לפילוסופיה של הדת ולפילוסופיה
פילוסופיה עם ילדים אינה מעמידה במרכז את הילד וגם לא
של ההיסטוריה .הוא שהניע את גארת' מת'יוס ,שהטיל ספק את המבוגר (הורה ,מורה) ,אלא את החיפוש .זהו החיפוש אחר הבנה
בתחילה ביכולתם של ילדים להתפלסף ,לעבוד עם ילדים .ואכן ,טובה יותר והנמקה טובה יותר דרך דיאלוג משותף .בעידן הנוכחי
מת'יוס גילה עד מהרה בפגישותיו עם עשרות ילדים לא רק של חגיגת הטכנולוגיה ויתרונותיה ,של מטבעות וסחורות ,היכולת
סקרנות ,אלא גם יכולת לשאול שאלות פילוסופית מעמיקות לחשוב מחשבה טהורה ולא רלוונטית למציאות האינסטרומנטלית
ואפילו מעמיקות ביותר.

חשובה מאין כמותה.

לקחת חלק
בשיח החינוכי

היו מנויים על "הד החינוך"!
לרכישת מינוי

 • hed@morim.org.ilפקס • 03-6928221 :טלפון03-6922939 :
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אפילו הסינים
מבינים
שמשהו חייב
להשתנות
יצירתית יותר ,אישית יותר ,שיתופית
יותר ,טכנולוגית יותר .חוקרי חינוך ודוחות
עדכניים מהעולם משרטטים את פני
העתיד של הלמידה וסביבותיה

נעמי מנדל ־ לוי

ה

מידע בעידן הדיגיטלי,
כותב ריצ'רד אלמור
( , )E l m o r e 2 0 1 5
אחד מחוקרי החינוך
המשפיעים בזמננו ,הוא
אוקיינוס של אפסים ואחדים; למידה היא
מה שקורה כאשר האפסים והאחדים האלה
הופכים לידע.
עד לפני כמה שנים נהנו בתי ספר
ממעמד כמעט בלעדי כמתווכי המעבר
ממידע לידע ,אך אלמור סבור כי בעתיד
הלא רחוק הם ילכו ויאבדו את מעמדם
ד"ר נעמי מנדל־לוי היא חברת צוות מו"פ במכון אבני
ראשה למנהיגות בית ספרית

תלמידים בבית ספר בסין .לפחות בערים הגדולות יש מגמה לתת להם יותר זמן לשחק ,לישון ,להקשיב להם קצת יותר ולהרפות מעט את הלחץ על שינון כאמצעי

לימוד מרכזי צילום ,greenhol1 :ויקיפדיה

ההיסטורי הזה .אנו מתקדמים לדעתו לעבר
עידן שבו למידה ובית הספר אינם כרוכים
עוד זה בזה.
למידה אמנם תמשיך להיות חיונית
לחברה חפצת חיים ,הוא מדגיש ,אלא
שבתי ספר ,אם ימשיכו לפעול במתכונתם
המסורתית ,לא יהיו מסוגלים יותר לתת
מענה לסוג הזה של הלמידה" :סוג הידע
והמיומנויות הדרושים לעולם שהולך
ונהיה מורכב יותר שונה בתכלית ממה
שבתי הספר מלמדים באופן שגרתי ועל
כן בתי הספר סובלים מנחיתות מוסדית
כשחקנים בעולם החדש".
ייתכן שאלמור צודק ושבתוך עשור
או שניים יהפוך בית הספר כפי שאנו
מכירים אותו לאתר מוזיאלי או פרק
בספרי ההיסטוריה .בינתיים אנשי חינוך
ומקבלי החלטות מגדירים מחדש מהן
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הוראה ולמידה ומחפשים דרכים להפוך את
חוויית הלימודים בבית הספר למשמעותית
ורלוונטית יותר לתלמידיהם.
מעקב אחר מגמות עכשוויות בחינוך

בספרו "בתי ספר יצירתיים" ,שיצא
לאחרונה ,קורא רובינסון לחולל מהפכה
יצירתית בבתי הספר שתשלב "ידע עמוק
ורמה גבוהה של מיומנות" .בית הספר כפי

להשכלה גבוהה בארצות הברית כבר מציעים
קורסים ,ואפילו תארים ,ביצירתיות.
דוח הורייזון ,המנטר מגמות בתחום של
טכנולוגיה חינוכית ,צופה כי בשנתיים־
שלוש הבאות יחול גם שינוי בתפיסת
התלמידים בבתי הספר והם יוגדרו
כ"יוצרים" ולא "צרכנים" .לפי הדוח ,פן אחד
של השינוי הזה כבר בא לידי ביטוי היום עם
התמיכה הגוברת ברעיון שתלמידים צריכים
להציג מיומנויות שרכשו ולא להיבחן
עליהן .אפשרויות ההדגמה רבות וכוללות,
בין השאר ,בניית מודל וירטואלי או ממשי,
יצירת סרט או פיתוח משחק.

שרובנו מכירים אותו ,הוא כותב ,אינו
יותר משריד היסטורי של סדר יום חברתי־
כלכלי שונה — מוסד שנולד עם המהפכה
התעשייתית כדי לספק את צרכיו של שוק
העבודה ,אך קפא מאז על שמריו והוא איננו
מתאים יותר לנסיבות השונות בתכלית
של תחילת המאה העשרים ואחת .התהליך
החינוכי צריך לאפשר לתלמידים להבין את
העולם שסביבם ואת הכישרונות הטמונים
בהם כדי שיהפכו לאנשים שבעי רצון
ואזרחים פעילים ומלאי חמלה.

• • •

 מבין המגמות העכשוויות בסדר הבית ספרי
המתחדש בולטת הלמידה המותאמת אישית .קרן
ביל ומלינדה גייטס השקיעה בשנים האחרונות
תשעה מיליון דולר במחקר על יתרונותיה
הבית ספרי משרטט מסלול שמפר את הסדר
הכיתתי המסורתי .לא עוד תלמידים ישובים
בשורות מול מורה יודע כול ומסכמים בשקט
את דבריו במחברת שייבחנו עליה כעבור
כמה חודשים.
סביבת הלימוד החדשה רועשת הרבה
יותר — היא קבוצתית ,מעודדת בנייה בידיים
ושימוש במכשירים מסוגים שונים ,עתירת
טכנולוגיה ומעדיפה לעסוק בפתרון בעיות
מהחיים האמיתיים .היא גם איננה תלויה
יותר בזמן או במקום — בזכות התפתחויות
טכנולוגיות ,תלמידים ומורים יכולים לבחור
איפה ,מתי ואיך ללמוד ואף ליצור סביבות
למידה שיתופיות מקוונות.
סביבת הלימודים החדשה גם מזמנת
שינוי בהגדרת תפקידם של צוותי החינוך
בבתי הספר .אלה מפסיקים להיות "מורים"
— המחזיקים הבלעדיים של ידע שעליהם
להפיץ ,והופכים ל"מאפשרים" ()facilitators
— תומכי למידה שמכוונים את התלמידים
בתהליך של לימוד עצמי ועצמאי (Hanover
.)Research 2014
אז מה ואיך ילמדו בבתי ספר בעתיד
(הקרוב)?

יצירתי יותר
בהרצאה שנשא קן רובינסון ב־2006
באתר "טד" הוא טען כי בתי הספר "הורגים
את היצירתיות" .כולנו נולדים עם כישרונות
טבעיים ,הוא אמר בהרצאה המפורסמת
(הרצאת "טד" הנצפית ביותר עד היום ,עם
כ־ 300מיליון צפיות) ,אך עד שאנו מסיימים
את חוק לימודנו ,רובנו מאבדים את הקשר
עם היכולות והנטיות האלה .יתרה מזו ,בתי
ספר כפי שהם מאורגנים כיום אינם מעריכים
— וחמור מכך ,מתייגים לרעה — חלק ניכר
מהכישרונות שלנו.
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עדות נוספת למגמה של עלייה
בחשיבותה של היצירתיות בחינוך מגיעה
ממקום לא צפוי — סין ,שמערכת החינוך
שלה מאופיינת כידוע ברמה גבוהה של
שליטה וציות .בריאיון ל"ניו יורק ריוויו
אוף בוקס" אמר ג'יאנג סואה־צ'ין (,)Xueqin
מחבר הספר "סין היצירתית" ,שדמות הבוגר
הסיני הרצוי בשנות השמונים והתשעים של
המאה העשרים הייתה "מהנדס או בירוקרט

 סביבת הלימוד החדשה רועשת הרבה
יותר — היא קבוצתית ,מעודדת בנייה
בידיים ושימוש במכשירים מסוגים שונים,
עתירת טכנולוגיה ומעדיפה לעסוק
בפתרון בעיות מהחיים האמיתיים
כדי שזה יקרה ,מערכות חינוך צריכות
להתחיל לעשות דברים אחרת ואנשי חינוך
צריכים להשתמש במשאבי היצירתיות
והטכנולוגיה העומדים לרשותם ,לחולל
שינוי ולהציע לכל תלמיד את דרכי ההוראה
והלמידה המתאימות לו.
יצירתיות נתפסת כיום כיכולת בעלת
ערך תעסוקתי גבוה .חברת איי־בי־אם ערכה
סקר בקרב יותר מ־ 1,500מנכ"לים שלה,
הפועלים ביותר מ־ 60מדינות ,ואלו דירגו
את היצירתיות כיכולת הנדרשת ביותר
לניווט בעולם — יותר מדייקנות ,הכשרה
בתחום של ניהול ,יושרה או חזון.
לא מפתיע אם כן שמספרם של הקוראים
לטפח וללמד יצירתיות בבתי הספר עולה
בשנים האחרונות ( .)Barras 2014במוסדות

מדרג ביניים[ ,והמערכת] סיננה החוצה
את האנשים בעלי היכולות האנליטיות
הגבוהות" ,אך הדברים השתנו וסביב השנים
" 2005–2004החלו סינים מהמעמד הבינוני
לנסוע לארצות אחרות ,לפגוש תרבויות
חדשות ולהטיל ספק ביתרונותיה של מערכת
החינוך הסינית" .כיום ,הוא מסביר" ,אם סין
שואפת להתקדם ,היא זקוקה לאנשים עם סל
מיומנויות אחר .היא צריכה יזמים ,מעצבים,
מנהלים — סוג האנשים שאין בה".
צעד משמעותי בתהליך השינוי הסיני היה
ההכרזה של ראש ממשלת סין בשנת 2010
על תכנית לאומית לעשר שנים שבמרכזה
פיתוח וטיפוח הכישרונות והמיומנויות
האישיות של יחידים .זוהי התכנית הלאומית
המקיפה הראשונה בהיסטוריה של סין בתחום

של משאבי אנוש .אחת ממטרותיה העיקריות
היא להפוך את סין מ"בית החרושת העולמי"
למנהיגה ומובילה עולמית בחדשנות.
לא עוד  ;Made in Chinaמעתה אמרו
.)Huiyao 2010( Created in China
שינוי זה משפיע גם כמובן על תפיסת
החינוך .יש כיום מגמה בסין — לפחות בערים
הגדולות — לתת לילדים יותר זמן לשחק,
לישון ,להקשיב להם קצת יותר ולהרפות
מעט את הלחץ על שינון כאמצעי לימוד
מרכזי ,מתוך תקווה שהדור הבא יהיה יצירתי
ויזמי יותר מקודמיו (נוימן .)2011

אישי יותר
מבין המגמות העכשוויות בסדר הבית
ספרי המתחדש בולטת הלמידה המותאמת
אישית .קרן ביל ומלינדה גייטס השקיעה
בשנים האחרונות תשעה מיליון דולר במחקר
על יתרונותיה .תוצאות ראשונות מעידות
שלמידה מותאמת אכן משפיעה לטובה על
התקדמותם של תלמידים ועל הישגיהם
בקריאה ובמתמטיקה.
למידה מותאמת אישית במשמעותה
העמוקה מציעה מודל לימודים גמיש
המאפשר לתלמידים להתקדם בלימודיהם
בדרכים משמעותיות עבורם ובקצב
המתאים להם .במקום התפיסה המסורתית
של התלמיד כצרכן פסיבי של ידע המוכתב
מלמעלה ,הלמידה המותאמת אישית הופכת
את הלומד לשותף־יוצר במסלול לימודיו.
מגמות עכשוויות בלימוד מותאם אישית
הם למידה אדפטיבית (,)adaptive learning
למידה מבוססת יכולות (competency based
 )educationולמידה המשלבת בין הוראה
מקוונת לבין הוראה פנים אל פנים.
סביבת הלמידה האדפטיבית היא כיום
אחת מסביבות הלמידה ה"חמות" בעולם
החינוך .הרעיון הוא שהתוכן ,דרכי ההערכה
ורמת ההישגים מותאמים ליכולות ולצרכים
הייחודים של הלומד .למידה מסוג זה איננה
חדשה כלל ועיקר ,אך הממד החדשני הטמון
בה הוא התבססותה על תוכנות ופלטפורמות
מקוונות שמנתחות את הישגיו האישיים של
התלמיד .כלומר ,התוכנות "לומדות" את
מסלול הלימוד של המשתמש ומספקות לו
תרגילים וחומרים על בסיס ניתוח זה.
השימוש בפלטפורמות האלה אמנם נפוץ
כיום בעיקר במוסדות להשכלה גבוהה ברחבי
ארצות הברית ,אך על פי דוח הורייזון הוא
צפוי לחדור לבתי הספר כבר בשנתיים־
שלוש הקרובות.

גם בלמידה מבוססת יכולות תלמידים
מתקדמים בלימודיהם בקצב אישי ,אך התנאי
להתקדמות הוא הצגת שליטה בחומר הנלמד
על ידי יישומו והצגת יכולות רלוונטיות
לתחום הלימוד .כך ,אין נקודות קבועות
בזמן שבהן כל הכיתה עוברת ללמוד נושא
חדש ,אלא כל תלמיד יכול להתקדם בכל
נקודת זמן ,בתנאי שהפגין יכולת ליישם את
המיומנויות שרכש כפי שאלה הוגדרו על ידי
בית הספר ,המחוז או המדינה.
ערוץ משמעותי נוסף של למידה
מותאמת אישית משלב בין הוראה מקוונת
לבין הוראה פנים אל פנים .בעשרים השנים
האחרונות התחוללו שינויים טכנולוגיים
רבים שבעקבותיהם אפשר כיום לצפות
בסרטונים ברשת ולהעביר תוכן בצורה
מקוונת .בעקבות התפתחות טכנולוגית
זו יותר ויותר בתי ספר מאמצים מודלים
המשלבים הוראה מקוונת עם הוראה בכיתה.
התלמיד מקבל שליטה מסוימת על הזמן,
המקום ,האמצעי והקצב שבהם הוא לומד.
ממצאים מתוך חמש מטא־אנליזות
בנושא מלמדים שהשילוב בין שתי צורות
ההוראה האלה מניב בדרך כלל תוצאות
טובות יותר מכל צורה בנפרד.
מודל הכיתה ההפוכה ( flipped
 )classroomהוא מודל משולב שיישומו
מתרחב בשנים האחרונות .סקר שנערך
בארצות הברית ב־ 2014ובדק כ־ 2,400מורים
מלמד על עלייה ביישום מתודת הוראה זו
מ־ 48אחוז ב־ 2012ל־ 78אחוז ב־.2014
המודל מציע להפוך בין מה שבאופן
מסורתי מתרחש בבית לבין מה שמתרחש
בכיתה .על פי מודל הלמידה הזה תלמידים

המורה נגיש בזמן העבודה על המשימות
ויכול לענות לתלמידים בזמן אמת ולהעריך
טוב יותר את מצבו של כל תלמיד .יתרון אחר
הוא האפשרות של כל לומד להתקדם בקצב
שלו — בכיתה ובבית .העובדה שההרצאה
מצולמת מאפשרת לתלמידים לצפות בה
בזמן ובמקום הנוחים להם וגם לחזור ולשמוע
אותה ולהתעכב על חלקים שלא הבינו.
לתלמידים שאינם יכולים לקבל עזרה בבית,
למשל ילדי מהגרים או ילדים ממשפחות
מוחלשות ,מודל זה מציע עזרה של ממש.
חסרונותיו של המודל ניכרים בהיעדר
גישה מספקת ורציפה של לומדים
מאוכלוסיות שונות למכשירים שאפשר
לצפות דרכם בהרצאות מחוץ לבית ספר.
בהיבט אחר ,אם כל השיעורים או רובם יהיו
הפוכים הרי שתלמידים ייאלצו לשבת זמן
רב בכל יום מול מסך — עניין שכרוכים
בו גם חסרונות בריאותיים וגם חסרונות
לתלמידים שאינם לומדים בצורה מיטבית
כשהם מאזינים להרצאות מקוונות.

שיתופי יותר
לאחרונה דירגו מאתיים מעסיקים
בארצות הברית את היכולת לעבוד בקבוצה,
לקבל החלטות ולפתור בעיות כיכולות
הנחשקות ביותר שהם מחפשים בבוגרי
מוסדות להשכלה גבוהה .המושג למידה
שיתופית כולל מגוון של גישות לימודיות
המערבות מאמץ אינטלקטואלי משותף מצד
תלמידים (ולעתים תלמידים ומורה) להבין
בעיה כלשהי ,לנסות לפתור אותה או ליצור

 חברת איי־בי־אם ערכה סקר בקרב יותר
מ־ 1,500מנכ"לים שלה ,הפועלים ביותר מ־60
מדינות ,ואלו דירגו את היצירתיות כיכולת
הנדרשת ביותר לניווט בעולם — יותר מדייקנות,
הכשרה בתחום של ניהול ,יושרה או חזון
צופים בבית בהרצאה (בדרך כלל של
המורה ,אך לא בהכרח) בנושא השיעור.
בשיעור עצמו הם מכינים "שיעורי הבית" —
כלומר מיישמים את החומר הנלמד בעבודה
קבוצתית ,בעבודה מבוססת פרויקטים
ובדיון .בדרך כלל המודל מכיל גם שלב קצר
הבוחן שהתלמידים אכן הבינו את ההרצאה.
ללמידה מסוג זה יש יתרונות רבים:

מוצר כלשהו במשותף.
למידה שיתופית מבוססת על ההנחה
שהידע הוא תוצר חברתי והיא מושתתת על
כמה עקרונות יסוד :הלומד נמצא במוקד
ההוראה; יש חשיבות מיוחדת לאינטראקציה
בין המשתתפים ולעשייה כדרך לימוד;
עבודה בקבוצות נתפסת כצורת למידה
משמעותית והלימוד משלב התייחסות
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לפתרון בעיות אמיתיות.
מיומנויות בתחום של עבודה קבוצתית
ושיתוף פעולה נמנות כמובן עם מיומנויות
המאה העשרים ואחת ,והן הולכת ומתבססות
כדרך לימוד בבתי ספר .דוח הורייזון צופה כי
בתוך שלוש עד חמש שנים יתרחב השימוש
במתודות של למידה שיתופית של תלמידים
ומורים כאחד.
חלק חדש שנוסף למבחן פיז"ה האחרון
הוא עדות נוספת לעלייה בחשיבות הלמידה
השיתופית .בסדרת שאלות חדשה מתבקשים
הנבחנים לפתור בעיות כשהם משתפים
שיתוף פעולה עם דמות וירטואלית העונה
לשם "אבּ י".

הד בינל אומי
דצמבר  ,2015שהוקדש לנושא).
סביבות עבודה מייקריות מציעות
ללומדים חוויית למידה יצירתית המבוססת
על פתרון בעיה מסדר גבוה באמצעות עבודת
ידיים ,בנייה ,פירוק ובנייה מחדש וכן שימוש
בכלים טכנולוגיים מסוגים שונים בטווח
שבין פטיש ומסמר ללוחות ארדואינו .לפי
דוח הורייזון ,בשנה עד השנתיים הבאות
תתרחב המגמה ויותר בתי ספר יפתחו חללי
עבודה מסוג זה.
• • •
כניסתה של טכנולוגיה לסביבה הבית
ספרית מתבטאת גם בהטמעתם המהירה של
טלפונים חכמים אישיים בתהליך הלמידה.

מורה ממקום אחר

חנן מסר

בשנה שעברה ,כ־ 45אחוז מבתי הספר
בארצות הברית יישמו מדיניות זו ,הנובעת
מן העלויות הגבוהות הכרוכות בהצטיידות
מערכתית בכמות מכשירים שתאפשר
למידה משמעותית לכל הלומדים.

לבחון מחדש את
מטרות החינוך

גם מי שאינם סבורים שבתי הספר סיימו
את תפקידם ההיסטורי ויש להם עוד מקום
בזירה החברתית ,מאמינים כי עליהם להגדיר
את עצמם מחדש בתוך הסביבה המשתנה
במהירות" .בתי ספר יכולים להמשיך למלא
תפקיד חשוב בחייהם של צעירים וקהילות",

מאט
שאנון ,בן ,43
ל
מורה א
אנגלי נגלית ,ספרות
ת
ואימון שיחה
בבית
הספר הפרטי
"איצי
ב קאווה גאקון",
סאיטמה ,יפן

טכנולוגי יותר
נייר מדיניות מ־ 2016של המשרד
לטכנולוגיה חינוכית בממשל האמריקאי
בנושא מוכנותם של בתי הספר לעתיד
קובע כי השאלה העומדת בראש סדר
היום החינוכי איננה אם צריך להשתמש
בטכנולוגיה בתהליכי הוראה ולמידה ,אלא
כיצד טכנולוגיה יכולה לשפר את הלמידה
ולהבטיח נגישות לחוויית לימודים באיכות
גבוהה לכל התלמידים.
עוד קובעים מחברי הנייר כי עלותם
של מכשירים טכנולוגיים מסוגים שונים
נתונה במגמת ירידה ,וכוחם ויכולותיהם
של מחשבים עולים .הטכנולוגיה מאפשרת

 דוח הורייזון ,המנטר מגמות בתחום של
טכנולוגיה חינוכית ,צופה כי בשנתיים־שלוש
הבאות יחול גם שינוי בתפיסת התלמידים בבתי
הספר והם יוגדרו כ"יוצרים" ולא "צרכנים"
בעבר ניסו בתי ספר להילחם בכניסתם של
מכשירים סלולריים לכיתה ,אולם היום
המגמה התהפכה ובתי ספר לומדים לנצל
את המשאב הזמין בכף ידם של התלמידים.
סקר ארצי בנושא שימוש במכשירים

 בעבר ניסו בתי ספר להילחם בכניסתם
של מכשירים סלולריים לכיתה ,אולם היום
המגמה התהפכה ובתי ספר לומדים לנצל את
המשאב הזמין בכף ידם של התלמידים
אפוא לאנשי חינוך לעצב מחדש את סביבת
הלמידה הבית ספרית .מחשוב ענן בית ספרי,
לימוד באמצעות מעבדות וירטואליות וספרי
לימוד מקוונים הם רק מקצת הטכנולוגיות
שאנשי חינוך כבר החלו להתנסות בהם בבתי
הספר ,והשימוש בהם צפוי להתרחב בשנים
הקרובות.
שינוי "סביבתי" עתיר טכנולוגיה בולט
אחד שמתרחש בבתי ספר הוא הופעתם של
סביבות מייקרים ( — )maker spacesסביבות
עבודה שבהן תלמידים יכולים להתנסות
בבנייה ,פירוק ובנייה מחדש ,ביחד או (עדיף)
כחלק מקבוצה (ראו גם בגיליון הד החינוך

סלולריים במערכת החינוך האמריקאית
שנערך ב־ 2014מצא ש־ 80אחוז מן המחוזות
מעוניינים מאוד להתחיל ליישם שימוש
בטלפונים ניידים בבתי ספר בשנה־שנתיים
הקרובות או להרחיב את מדיניות השימוש.
במדינות אירופה אחוז התלמידים בבתי
ספר על־יסודיים שדיווחו שהם משתמשים
בטלפון סלולרי לצורכי לימוד בבית הספר
לפחות פעם בשבוע נע בין  28ל־ 46אחוז.
בד בבד מתרחבת גם מדיניות השימוש
במכשירים פרטיים של התלמידים לצורכי
למידה בבית הספר ,מדיניות הידועה בשם
 ,Bring your own deviceובקיצור .BYOD
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כותב ברוס דיקסון" ,אבל רק אם נבין את
הנסיבות החדשות שהעולם המודרני מציע
ללמידה וחינוך ונאמץ אותן .לא מדובר רק
על סוגיית השוויון בנגישות לטכנולוגיה
ולרשת האינטרנט [ ]...צריך לבחון מחדש
את המטרות והפרקטיקות [של עולם החינוך]
כך שנוכל להבין את השפה החדשה ואת
המיומנויות והעמדות שתלמידים צריכים
כדי למצוא את דרכם בעולם מרושת" (Dixon

.)2015
מקורות:
נוימן ,א'" .2011 ,איך תרצו את הילדים שלכם :נמלים
סיניות צייתניות או פראי אדם?" ,דה מרקר
.http://www.themarker.com/career/1.596428

"?Barras, C., 2014. "Can you learn to be creative
http://www.bbc.com/future/story/20140314-learnto-be-creative.
Dixon, B., 2015. The End of School As We Know It,
United States: Solution Tree Press.
Elmore, R. F., 2015. "The future is learning, but
"?what about schooling
https://www.insidehighered.com/blogs/higher-edbeta/future-learning-what-about-schooling.
Hanover Research, 2014. "Emerging and future
"trends in K–12 education,
http://www.hanoverresearch.com/media/Emergingand-Future-Trends-in-K–12-Education–1.pdf.
Huiyao, W., 2010. "China’s National Talent Plan:Key
־Measures and Objectives," http://robohub.org/wp
_content/uploads/2013/07/Brookings_China_1000
talent_Plan.pdf.

ניסיון" :אני מורה כבר עשר
שנים".
מלמד" :בני  13עד ."18
בכיתה 42" :תלמידים .יש לנו
שולחנות וכיסאות ,לוח שחור
ולוח לבן ,מחשבים אישיים ,נגן
דיסקים ומקרן".
שעות עבודה 21" :שעות
שבועיות —  15שעות בכיתה,
שש שעות אימון בשיחה אחד
על אחד .בנוסף אני מקדיש
עשרים שעות בשבוע לבדיקת
עבודות ומבחנים .אני גם נותן
שירותי ייעוץ שבועיים".
חופשות" :כחודשיים בשנה —
חודש בקיץ ,שבועיים בחורף
ושבועיים באביב".
שכר" :עבור כשישים שעות
עבודה שבועיות ,הכוללות גם
חצי משרה בבית ספר אחר ,אני
מקבל כ־ 330,000ין בחודש,
קצת פחות מהשכר הממוצע
ביפן".
הבחירה בהוראה" :בחרתי
להיות מורה כיוון שמילדותי
הוקסמתי מיפן ותרבותה ,וזו
נראתה לי דרך מצוינת לממש
את חלומי".
אוהב בעבודה" :באופן כללי,
אני טיפוס שאוהב לעזור
לאחרים בפתרון הבעיות
הקטנות של החיים .אולי זו

משרה וחצי:
 330,000ין בחודש
(כ־ 11,000ש"ח)
התכונה שהכתיבה את עתידי
המקצועי .וכמובן שאני אוהב
לעמוד מול אנשים צעירים
ולהעביר להם ידע וערכים".
לא אוהב בעבודה" :את
העובדה שלפעמים אני
והקולגות שלי נאלצים ללמד
'בשביל המבחנים' .זה שונה
מאוד מהקניית ידע וערכים
או מהמאמצים להפוך את
התלמידים לאנשים טובים
יותר".
היחס למורים" :המורים
היפנים אהובים מאוד וזוכים
לכבוד ולהערכה רבה ,אבל
המורים הזרים ,כמוני ,לא זוכים
לאותו יחס .עם זאת ,אם אתה

מלמד בבית ספר טוב ועושה
עבודה טובה ,אתה זוכה בכבוד
ובהערכה רבה".
חינוך פרטי מול ציבורי:
"החינוך ביפן הוא חובה וחינם
עד גיל  .15שלוש שנות
התיכון האחרונות חייבות
בתשלום ואינן חובה .בבתי
הספר הציבוריים רמת הציפיות
מביצועי התלמידים נמוכה,
והמורים בהם מוחלפים כל
חמש שנים .למורים בבתי הספר
הפרטיים יש ותק רב יותר
ומעמד מכובד ומוערך
בקהילה .הכיתות בבתי הספר
הפרטיים קטנות יותר ואחוזי
ההצלחה בבחינות גבוהים

יותר בהשוואה לבתי הספר
הציבוריים".
איגוד מקצועי" :יש איגוד,
והוא משתדל לעשות את
מלאכתו ,אבל הוא גוף חלש ולא
יעיל במיוחד .עובדה ,המורים
בבתי הספר הציבוריים מוחלפים
כל חמש שנים .האיגוד מקושר
לאידאולוגיה קומוניסטית ,וזה
לא עוזר לו בהשגת מטרותיו,
בלשון המעטה".
בעיות במערכת החינוך:
"לדעתי ,הבעיה המרכזית ביפן
היא שאין איזון בין העבודה
לחיים הפרטיים .זה שגרתי פה
לחלוטין לעבוד שישה־שבעה
ימים בשבוע .לפעמים אני
עובד אפילו שמונים שעות
בשבוע .בעיה רצינית אחרת היא
שלתלמידים ביפן יש פעילות
מועדונים מעייפת מאוד .הם
מתאמנים מדי יום במשך שעות
ארוכות במועדונים שונים.
לכן ,יותר ויותר מורים מצוינים
שאני מכיר מעדיפים לא להיות
מורים במשרות מלאות ,כדי
להימנע מפעילות המועדונים,
הדורשת מהם שעות רבות .ועוד
דבר מוזר — רק לאחרונה הרשה
משרד החינוך היפני לסטודנטים
להוראה ללמד בבתי בספר
היסודיים את יסודות הקריאה.
עד עכשיו הם הורשו ללמד רק
הקשבה ודיבור".
אנקדוטה" :זו לא בדיוק
אנקדוטה ,אבל חשוב לי
לומר שאני מרגיש כאילו יש
לי משפחה ענקית .לעתים
קרובות אני פוגש תלמידים
לשעבר בקהילה ,קורא עליהם
בעיתונים ,שומע עליהם
ברשתות החברתיות ,וזה פשוט
נפלא .מאוד משמח אותי לראות
שהפעולות שלי הביאו לתוצאות
— גרמו לתלמידים שלי להפוך

לאנשים טובים יותר".
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הד בינל אומי

עולם קטן
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תמי אילון ־ אורטל

ארצות הברית /
טקסס

ארצות הברית וג'מייקה

בתכנית הלילה:
ביקורת על
ספרי הלימוד
בהיסטוריה

לדבר במקום להרביץ
"צדק משקֵ ם" ,תכנית בינלאומית שפותחה במרכז לצדק ולהשלמה,
רואה בפשע לא רק הפרת חוק .על פי תפיסת הארגון ,כיוון שפשע מסב נזק
לאנשים ,ליחסים ולקהילה ,התגובה הראויה אליו חייבת לכלול טיפול בנזקים
שנגרמו .והדרך הטובה ביותר לטיפול כזה היא סיוע לצדדים המעורבים ,אם
הם מעוניינים בכך ,להיפגש ולשוחח על הפגיעות ועל הדרכים לתיקונן.
ברוח זו פותחה גם תכנית לטיפול בבעיות משמעת בבתי ספר :במקום
להשעות או לסלק תלמידים שהתפרעו או היו מעורבים באירועים אלימים,
השיטה חותרת ליישב סכסוכים ולהעצים את קהילת בית הספר דרך שיחה
ודיאלוג קבוצתי.
בתי ספר באוקלנד ,קליפורניה ,אימצו את התכנית כבר לפני כמה שנים,
והנתונים מראים ששיעורי ההשעיה בהם ירדו מ־ 34אחוז ב־ 2012–2011ל־14
אחוז בלבד בשנתיים הבאות .תופעת ההיעדרות הכרונית הצטמצמה אף היא
במידה ניכרת ושיעורי התלמידים המסיימים תיכון עלה .טביטי גיבסון ,אחד
ממנחי התכנית בבית הספר "עדנה ברואר" באוקלנד ,אומר שבמקום ללכת
מכות ,התלמידים מבקשים ליישב את המחלוקת במעגל של שיחה.
מחוזות חינוך נוספים בארצות הברית מאמצים את השיטה ,אף שאין עליה
הסכמה .מבקריה טוענים ,שהמעגל מזכיר מאוד טיפול קבוצתי ועלול לגרום
לתלמידים לחשוב שאם ידברו על רגשותיהם יוכלו לחמוק מאחריות ומעונש
על התנהגותם .אך תומכיה סבורים שהשיטה עשויה לתת מענה בעיקר
לקהילות של מיעוטים ,ששיעור ההשעיות בהן גבוה יחסית לבתי ספר שרוב
תלמידיהם לבנים.
ולא רק בארצות הברית .ב־ 1בפברואר השנה השתתפו כמה בתי ספר
במערב ג'מייקה בסדנה שארגן משרד המשפטים במסגרת שבוע הצדק
המשקם .סטסיאן ווינטר־תומס ,מנהלת אחד המרכזים לצדק משקם שם,
הסבירה שמטרת הסדנה היא להעמיק את ההבנה בנוגע לשיטות משקמות
ולדרכים אפשריות להגברת המשמעת החברתית בבתי הספר" .השיטה הזאת",
אמרה" ,מכירה בזכויות הקורבן ומעודדת את התוקף לקבל על עצמו אחריות".
ואחריות אין פירושה ענישה ,אלא חמלה ותיקון הנזק.
אוקלנד:

tinyurl . com / hr 2 ocdm

ג'מייקה:
הארגון:

tinyurl . com / jbje 7 lq

restorativejustice . org

דף הבית
של אתר
המרכז לצדק
והשלמה
צילום מסך

כרזת תמיכה במורה המוסלמית שהעלתה גולשת לאינסטגרם איורGaia Degri :

ארצות הברית  /ניו ג'רזי
האם המורה פוטרה מפני
שהיא פלסטינית?

ז'אן או'סליבן ,שרת החינוך
צילום :ויליאם מרפי ,ויקיפדיה

אירלנד
שרת החינוך ביטלה
חוק בן חמישים שנה
שרת החינוך של אירלנד ,ז'אן או'סליבן,
ביטלה בתחילת  2016את חוק  ,68חוק בן
חמישים שנה .החוק ,שנחשב לאבן יסוד במערכת
החינוך האירית ,קבע שלימודי דת הם הנושא
החשוב ביותר בתכנית הלימודים והפלה לרעה
תלמידים לא קתולים.
"אני שמחה שהחוק בוטל" ,אמרה שרת
החינוך" ,הוא היה ארכאי ולא נתן מענה לאופייה
המגוון והמכיל של מערכת החינוך המודרנית
שלנו .חוק  68היה סמל .סמל של העבר שלנו,
ולא של העתיד".
כ־ 98אחוז מכלל בתי הספר היסודיים
באירלנד הם בהנהלת הכנסייה הקתולית ,עובדה
המקשה מאוד על תלמידים חילונים או בני דתות
אחרות ,מאחר שההורים נאלצים לרשום את
ילדיהם לבתי הספר האלה בשל היעדר בחירה.
אך כעת מתכננת הממשלה לפתח גם תכנית
לימודים חדשה בנושא דת ,אמונה ואתיקה ,כדי
ללמד תלמידים על דתות ואמונות אחרות.

סירין האשם ,מורה להיסטוריה בבית ספר תיכון ציבורי בניו ג'רזי ,תובעת את בית
הספר שלימדה בו בטענה שפיטר אותה משום שהיא מזדהה כאמריקאית מוסלמית
ממוצא פלסטיני ומשום שהקרינה בכיתתה סרט על מלאלה יוספזאי ,כלת פרס נובל.
לטענת המורה ,מנהלת בית הספר ,סוזן קולי ,זימנה אותה לאחר ההקרנה ואמרה
לה שהגיעו תלונות מהורים .האשם השיבה שאת הרעיון להקרנת הסרט היא קיבלה
מעמיתה שהקרינה אותו בכיתתה יום קודם .לדבריה ,המנהלת דפקה על השולחן
ואמרה" :אבל את לא לינדזי!" ,והודיעה לה שהיא אינה יכולה ללמד אקטואליה כמו
עמיתיה הלא מוסלמים והלא פלסטינים.
במקרה אחר ,ביקשה אחת המורות מהאשם לתרגם לכיתתה שיחת סקייפ עם
פלסטיני ,שתלמידיה לומדים על חייו דרך ספרו של סנדי טולן "עץ הלימון" .אירוע
זה גרר עוד תלונות מהורים ופוסט בפייסבוק שבו נכתב כי אחיה של האשם טרוריסט,
שהיא אנטישמית ושהיא מפלה לרעה תלמידים יהודים או תלמידים שאינם מסכימים
עם דעותיה.
בתביעתה טוענת האשם ,בין השאר ,שהורו לה שלא להזכיר בכיתתה נושאים כגון
אסלאם או המזרח התיכון ולא לחלוק עם תלמידיה חוויות הקשורות לתרבות או לרקע
שלה.
הורים רבים יצאו להגנתה של האשם ,ותלמידים נלחמים למענה ברשתות החברתיות
עם ההשטאג  .FightforHashem#אך מחוז ניו ג'רזי מפריך את הטענות ומצהיר שלא
מדובר בפיטורים ,אלא באי־חידוש חוזה ושהסיבות הוסברו לה במלואן ואין להן "כל קשר
לדת ,לאום או כל היבט לא ראוי אחר".

לארי ווילמור ,קומיקאי ומנחה
התכנית  ,Nightly Showהעלה בתכנית
באחד מערבי דצמבר גרסה סטירית
לספרה העל־זמני של מרגרט וייז בראון
"לילה טוב ירח" .הגרסה של ווילמור
נקראת "לילה טוב עבד ּות" ,ומטרתה
הלגמרי לא הומוריסטית היא למתוח
ביקורת חריפה על ספרי הלימוד
בהיסטוריה.
"אחד הדברים שטקסנים אוהבים
הוא הלבנת ההיסטוריה" ,אמר ווילמור
במונולוג הפתיחה של התכנית ,והציג
דוגמאות לשינויים שהוכנסו בשנים
האחרונות לספרי ההיסטוריה הנלמדים
בבתי הספר בטקסס בפרט וברחבי
ארצות הברית בכלל — החלפת המונח
סחר בעבדים במונח "הסחר האטלנטי
המשולש"; היעדר אזכור לקו קלוקס
קלאן ולחוקי ג'ים קרואו ועוד.
מאחר שספרי הלימוד האלה לא
יוחלפו בעשור הקרוב ,ומחלקת החינוך
של מחוז טקסס החליטה שלא לאפשר
ביקורת אקדמית עליהם ותיקון טעויות,
צילם ווילמור לתכנית שעת סיפור
סטירית בבית ספר יסודי בטקסס ,ובה
הוא מקריא את הגרסה הביקורתית שלו
לספרי הלימוד.
הסרטון הסטירי:

tinyurl . com / z 88 dqjp

tinyurl . com / he 2 krs 9
tinyurl . com / hva 5 dgp

tinyurl . com / gnjdt 2 f

לארי ווילמור והספר הסטירי .צילום מסך
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דגם הספרייה
שבנו
התלמידים
בטקסס
צילוםtame.org :

שלטי מחאה של התלמידים צילום :יאן מקלכלן ,אינסטגרם

יפן

ארצות הברית  /שיקגו

גן ילדים
מסביב לעץ
אחד מאגפי גן הילדים
"פוג'י" שמחוץ לטוקיו
נבנה סביב עץ זלקובה
בן חמישים .אף שסופת
טייפון פגעה בעבר בעץ,
הוא הצליח להשתקם ,ובניית הגן סביבו היא דרכה של הקהילה לחלוק לו כבוד .המבנה המיוחד עשוי עץ וזכוכית,
והילדים יכולים לטפס לכיתה גם בלי להשתמש במדרגות" .חשבתי שהעץ צריך להיות חשוב יותר מהמבנה",
אמר האדריכל טקאהרו צזוקה" ,אז עיצבתי את המבנה כך שיהיה כמה שיותר קליל".
בהרצאה של צזוקה באתר "טד" על גן הילדים יוצא הדופן צפו יותר משלושה מיליון בני אדם.

ארצות הברית  /טקסס
:צילום

Katsuhisa Kida/
FOTOTECA,
 Tezukaבאדיבות
Architects

tinyurl . com / p 4 trbom

ההרצאה בטד:

tinyurl . com / pzf 88 r 9

ארצות הברית  /דנבר
מכתבים למורה חושפים קשיים אישיים
קייל שוורץ ,מחנכת חדשה בכיתה
ג' בבית ספר יסודי בדנבר ,רצתה להכיר
את תלמידיה ולהבין ,לדבריה ,משהו על
חייהם .היא ביקשה מהם להשלים בכתב את
המשפט "הייתי רוצה שהמורה שלי תדע
ש."...
חלק מהתשובות "שברו את לבי",
סיפרה לחדשות איי־בי־סי .תלמידים
אחדים ענו תשובות מתבדחות ,אבל אחרים
חשפו בתשובותיהם מצבים משפחתיים
וחברתיים לא פשוטים ,למשל" :הייתי
רוצה שהמורה שלי תדע שאין לי עפרונות
בבית כדי להכין שיעורים"; "הייתי רוצה
שהמורה שלי תדע שאין לי עם מי לשחק";

"הייתי רוצה שהמורה שלי תדע שאימא
שלי לא תמיד חותמת לי על יומן הקריאה,
כי הרבה פעמים היא לא בבית"; "הייתי
רוצה שהמורה שלי תדע שלא ראיתי את
אבא שלי שש שנים .הוא גורש למקסיקו
כשהייתי בן שלוש ואני מתגעגע אליו".
לדבריה ,מאז שעודדה את התלמידים,
שמרביתם מגיעים ממשפחות עניות ,לחלוק
את סודותיהם ,ניכרת ביניהם יותר תמיכה
וסולידריות .הילדה שכתבה שאין לה עם מי
לשחק קיבלה מאז הזמנות מחבריה לכיתה
להצטרף אליהם למשחקים בחצר.
שוורץ העלתה כמה מהתשובות
לחשבון הטוויטר שלה ,ומורים נוספים

קייל שוורץ .העניקה השראה למורים
נוספים צילום מסך איי־בי־סי

ספרייה קטנה ומטריפה
תלמידי חטיבת הביניים בבית הספר  TAMEבעיר אודסה
שבטקסס בנו ספרייה זעירה בצורת הדרואיד אר־טו די־טו ()R2-D2
מסדרת הסרטים "מלחמת הכוכבים" .הדגם ,שגובהו  1.80מטרים,
עשוי מחומרים ממוחזרים ,והוא נבנה במסגרת פרויקט הספריות
הקטנות של ארגון לשיתוף ספרים ללא כוונות רווח.
הפרויקט  ,Free Little Librariesשנולד ב־ 2009כיוזמה מקומית
בוויסקונסין ,הפך מאז לתנועה חברתית וקהילתית רחבת היקף,
ובמסגרתה הוקמו עד היום יותר מ־ 36אלף ספריות קטנות בארצות
הברית ובעוד ארבעים מדינות בעולם.
מטרות הפרויקט הן להנגיש ספרים לקהילה ,לרבות באזורים
שרמת האוריינות בהם נמוכה ושספרים אינם נגישים בהם לכול;
לטפח הרגלי קריאה בקרב ילדים ומבוגרים; ולהפיץ אהבה
לקריאה .אפשר לבנות מתקן ספרים לבד או לקנות מהארגון תיבת
עץ ולהניח בתוכה ספרים .עוברים ושבים מוזמנים לקחת ספר
ולהשאיר ספר .הרעיון הוא שלא צריך לנסוע רחוק עד הספרייה
העירונית ,לא צריך כרטיס ספרייה ואין קנסות על איחורים.
אנשים מספרים שהודות לתיבה קטנה עם ספרים שהוצבה על
הדשא ליד ביתם או ליד תחנת ההסעות של בית הספר האזורי ,הם
התחילו להכיר את השכנים ולהתיידד אתם.

תלמידים מחו
נגד סגירת ספריית
בית הספר
תלמידים בבית ספר בשיקגו ארגנו "מחאת קריאה"
כדי למנוע את סגירת ספריית בית הספר ואת פיטוריה
של הספרנית ,שרה סייג .בעקבות מחאת התלמידים
הגיעה תרומה אנונימית המאפשרת את המשך עבודתה
לפחות עד סוף שנת הלימודים.
סייג סיפרה לוושינגטון פוסט בדצמבר האחרון
שהופתעה מיוזמת התלמידים" :הרבה מבוגרים אומרים
שלא צריך ספרייה וספרנית כי 'הכול ממילא בגוגל',
והם גם אוהבים להשמיץ את בני הנוער של היום ולהגיד
שהם לא קוראים ספרים ,אבל הילדים מבינים שזה לא
נכון והם הצליחו ללמד את המבוגרים משהו חשוב.
מקסים בעיניי שהילדים גילו כזאת מודעות".
לפי איגוד המורים המקומי ,בשנת  2012היו ב־67
מתוך  97התיכונים במחוז ספרנים במשרה מלאה ,ואילו
היום יש רק בשלושה .סייג אמרה שהייתה רוצה שחבריה
למקצוע יקבלו חזרה את משרתם ושאותם תלמידים
שכיום יש להם בבית הספר סתם חדר ַּבמקום שבו עמדה
ספרייה יקבלו אותה בחזרה.

tinyurl . com / m 2 d 6 bdb

קיבלו השראה ,החלו ליישם את הרעיון
בכיתותיהם ולהעלות תשובות נבחרות
של תלמידים לחשבונות הטוויטר שלהם.
אפשר למצוא אותן תחת ההשטאג
.IwishMyTeacherKnew#
tinyurl . com / j 7 cpo 2 s

מבחר ספריות קטנות מרחבי ארצות הברית צילומים :דף הפייסבוק של הארגון Little Free Library

tinyurl . com / zvftkv 5
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למנוי
המעוניינחדשים
טרפים
ולמצ
צילומיםAlphonsus Fok, Prudence Upton :

אוטובוס ישן הפך לספרייה ניידת
לרגל פסטיבל לספרות ילדים ונוער שהתקיים בסוף השנה שעברה
בסידני הזמינו מארגניו מודל של ספרייה ניידת מקבוצת האדריכלים
.)Laboratory for Visionary Architecture( LAVA
למימוש הרעיון הקימו האדריכלים לתחייה אוטובוס ישן שמצאו במגרש
גרוטאות .את מקומם של מושבי הנוסעים שפורקו תופסים שישים מטרים של
מדפים לספרים ולמשחקים 125 .לוחות
עץ הפכו לספסל ישיבה דקורטיבי
ומקורי ,שהורכב לאורך דפנות הפנים של
האוטובוס.
שטחו של האוטובוס ,כ־ 25מ"ר בסך
הכול ,חולק לארבעה אזורים ,המתמזגים
זה בזה :אזור ספרייה ,התופס את
מרבית השטח ,ובה כ־ 750ספרים; אזור
לקריאה והתכנסות בחלקו האחורי; אזור
מולטימדיה ,הכולל משחקים ועמדות
אוזניות להאזנה לסיפורים; ובקדמתו — תא נהג ,שלצדו שני מושבים לנוסעים.
הספרייה הניידת מוארת היטב הודות לחלונות המרובים לאורך דפנות
האוטובוס ובגגו ,ובנוסף עליהם הותקנה בו תאורה מלאכותית" .כדי להחיות את
הספרים לילדים בכל הגילים" ,אומר האדריכל כריס בוסה ,שהוביל את תכנון
הפרויקט" ,עיצבנו את פנים האוטובוס כסביבה מהנה".
במהלך ימי הפסטיבל נדדה הספרייה בין  28בתי ספר במערב סידני והתארחו
בה כ־ 4,000ילדים .כעת היא ממשיכה לנדוד ולהשתתף באירועי תרבות.
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לקבלת החוברת צרו קשר:

טלפון | 03-6922939 :פקסhed@morim.org.il | 03-6928221 :
הקפידו להשאיר פרטים ברורים בפנייתכם :שם מלא ,מס’ ת.ז .מס’ טלפון נייד וכו’.
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