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רגועהיותרמהודרת,יותרהרבה

פנויהיותרשאניכךמוצפת,ופחות

לאחרים".

לגננות״גםברכהיביא״מיינדפולנס
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מיינדפולנסשתרגול"מראהלציין,
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הממצאאבלומתנתק,פנימהנכנס

במערכתבמחקרבטחמובהק,הכי

היחסיםעלמשפיעשזההואהחינוך,

רקלאאומרת,זאתשלך.הביךאישיים

שהיכולתאלאמתנתק,לאשהמתרגל

משתפרת.הזולתעםבמגעלבואשלו

מפחדופחותשחוקפחותשאניוברגע

מעורב,יותרלהיותיכולאנילהישחק,

משולב".יותראכפתי,יותר

בדיוקלאהואהשלישיהנדבך

קוגניטיבית,עבודהיותראלאתרגול,

החינוכי.המעשהעלרפלקסיה

בשבילחשוב,מהלעצמי״להזכיר

עושה.שאנימהעושהאנימה

בפדגוגיהאוהריאלוגית,בפדגוגיה

היכולתמאורחשובההאכפתיות,של

אנישבהםפנימייםתהליכיםלעבור

זהבעולם.חשובמהלעצמימזכיר

שאנילפרקטיקהמשמעותלצקת

זהמשמעותית.כלאלעתיםחווה

עלרגעולראותלעצורלמורים.חיוני

שיעולשלגלגולו
ההכשרהמסדנאותבאחתקצרביקור

למורותבהשתלמותסמסטרלחופשתיציאהלפניהאחרוןמפגש״■:

עלמושגלקבלאפשראביבתלבאוניברסיטתליבליךמתישל.־׳־.

מתחילהמפגשוהמדע.המשתףהשיחהתרגול,נפגשיםשכההצורה

עבודהיוםמעורשמגיעותלמורות,קשהשעההצהריים,אחרבארבע

ערניותנראותהמשתתפותרובאבלאביב.תלשלומהפקקיםמתיש

מוריםכללבדרךמורים.בהשתלמויותשכיחמצבלאזהונלהבות.

בטלפוןבעיקרתלמידיהם,כמוומרוכזים,עייפיםבהשתלמויות

הסלולרי.

והמפגשבמעגל,כרגיללהסתדרמכולןמבקשתהמנחה,ליבליך,

בקבוצההשקטחווייתרקות.כעשריםבןמריטטיביבתרגולנפתח

שלה.אתעושההשתלמות,במסגרתועודמשתתפות,כעשריםשל

ואינטימית.לרגועההופכתהאווירה

במקרהלולקרואשאפשרמהאוהשיתוףמגיעהתרגוללאחר

שנאמרודבריםשלמחשיפהלהימנעכדישיעול".של״גלגולוזה:

סיפרההמשתתפותשאחתרקאומרהקבוצה,שלבאינטימיות

והרגישההתרגולבמהלךהשתעלהכאשרנעיםלאשהרגישה

האופןעלדוגמאותמרובהשיחהחלמכאןלאחרות.הפריעשזה

יתרהבקלותמרגישיםבפרט,מורותואוליבכלל,אנשיםשבו

מפריעהשלהם,הנוכחותעצםאפילוולפעמיםשלהם,שההתנהגות

לסביבה.

למסגרתמחוץהכירוולאשוניםספרמבתיהגיעוהמורות

מהרגילרבהדדיאמוןוגילובחופשיותשיתפואךההשתלמות,

מאפייןלעודלבלשיםאפשרהיהזהבשלבזה.מסוגבמסגרות

ביתהמיליםהוזכרולאעדייןלתוכושעהחציהמפגש:שלייחודי

עצמן.המשתתפותהיהבפירושהמוקדומנהל.תלמידיםספר,

לחומריםוהתחברההשיתוףשיחתאתהנחתהליבליך

המוחמדעימתחוםמחקרהזכירהתחילההרלוונטיים:התאורטיים

תחושתביסודהעומריםהאבולוציונייםהמנגנוניםעלהמסביר

העוסקתתאוריההביאהמכןולאחרהעצמיתוהביקורתהאשמה

האי־נוחותתחושתעצמית.לחמלהעצמיתמביקורתיותבמעבר

שאפשרומדעית,ומסגרתשפהלפתעקיבלהשיעולאותובעקבות

הפסיכולוגיותוהתגובותהמוחייםהמנגנוניםשליותרטובההבנה

ממנו.הנובעות

הפנימי.המשאבשלפיתוחהואבסדנאותהראשוןהשלב

שלרגיעה,שלכזהמרחבלפתח״ולהתחילליבליך,אומרת״לבוא״,

)בביתהיישומיהשלבעצמן״.שלעדיניםיותרבתהליכיםהתבוננות

ליבליךולפיבי,בשנהמתחילבסדנהשנרכשוהבליםשלהספר(

כברהןלכיתה.עוברתמידעברושהמורותהחדשה״הדרךמירי.הוא

בשיתוףבה.שישובלחץבמתחומבחינותלכיתהנכנסותשהןבמצב

הספרבבתיהמקצועית.ברמהפשוטיםלאאירועיםעלשמענו

איךלראותמרגשוהיהמאתגרים,אירועיםהיובהםעובדותשהן

שזהבליגםכאן,למדושהןדבריםהלאהומעבירותמתמודדותהן

פורמלי״.באופןהוסבר

דוגמה.תני

מילוליתבאלימותהמורהעלפתאוםמתפרץתלמידשבהסיטואציה״למשל

איומות.קללותקיללוהואהפיוזיםאתלוהקפיץוזהמשפטאיזהשמעהואקשה.

שהיאנעימההלאהתחושהשלמרותלבשמהשהמורהזהבקבוצהשעלהמה

האוטומטבעבר,התלמיד.שללמצוקהמידיתלבתשומתאצלההתעוררהחוותה,

חזקהלהיותהמשמר,ועלהגבולותעללעמודחייבתשהיאתחושהמידמביאהיה

קצררגעמיןהיהסיטואציהבאותהאבלחריף.ממקוםולהגיבהתלמידיםמול

השהיה״.הייתהלפעולה.נכנסלאבעצםדברששוםלפעולה,נכנסלאשהאוטומט

קרה?ומה

רגילשהואהתגובהאתמקבללאשהואראההואאבללצרוח,המשיך״התלמיד

שנבהל.מיממנו,שמפחדמישםהיהלאהרגילה,הקונטרהלוהייתהלאאליה.

הילד׳׳.עםמשמעותילשיחוהובילהדבריםהתגלגלותאתשינההזההרגע
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חולם,עדייןאנימהעלחלמתי,מה

גשרבונהאניאיךבפועל,קורהמה

אניואיךהאלההפעריםהאריריםבין

המציאות,עםציפיותתיאוםעושה

החלומות״.עללוותרבלי

בסדנאותפריימןשלעבודתו

הזה.הענייןאתממחישהמוריםעם

מכלמבקששהואמספרפריימן

15ל־חמשביןלכתובבסדנהמשתתף

שראויכאלהכחיים,גדולותשאלות

מבקשהואכךאחרבהן.ייגעאדםשכל

ואזביותר,החשובותהשלושאתלסמן

השאלותשלרשימההלוחעלכותב

המשתתפים.שהעלוביותרהחשובות

״אםמספר,הואאותם״,שואל״ואני

האלו,השאלותביןקשררואיםהם

לביןבחיים,והמשמעותיותהגדולות

אל־בר:אסף

הנחה"יש

שמורהמקובלת

להשתלם.צריך

מחייבים

לעבורמורים

השתלמויות.

מכוונותאבל

וכליםידע

ולאבהוראה,

בכללמכוונות

לנפש,למכל,

לתהליכים

הפנימיים"

ביתובתרבותבכיתותעושיםשהםמה

זה״.עללחשובלהםגורםאניהספר.

קשר?רואיםוהם

זה׳בשבילאומריםמורים״הרבה

כאלהגםישאבלמורים׳.להיותבאנו

הרבהגםישכיקצת,שמתחמקים

בדבריםלעיסוקפנימיתהתנגדות

להתעסקשמעדיפיםמיישהאלה.

שהתוצאהוצפויים,בטוחיםבנושאים

מדבריםאנחנופהמראש.ידועהבהם

כימסוימת,במידהמסוכן,משהועל

אותך״.ייקחזהלאןיודעלאאתה

פורמליתהכשרהאיןלפריימן

בתחום״,שניםכשבע״אניבחינוך.

שצריךהיאשלי״והמסקנהאומר,הוא

המורים״.מהכשרתלהתחיל

למה?

שהםאנשיםלשטחיגיעו״אם

במהותצורה,באיזושהינוגעים,עצמם

ושלשלהםהחייםשלובמשמעות

לאאםגםאזאדם,כבנישלהםהחוויה

פדגוגיותפרקטיקותשוםלהםניתן

שלהםשבמגעמאמיןאניספציפיות,

כברהזהמהסוגמשהוהתלמידים,עם

יקרה״.

שמורהמקובלתהנחה״ישאל־בר:

לעבורמוריםמחייביםלהשתלם.צריך

ירעמכוונותהןאבלהשתלמויות.

בכללמכוונותולאבהוראה,וכלים

הפנימיים.לתהליכיםלנפש,למכל,

בניעםשמתקשרמישהוהואמורה

מקצועי.מורה׳רק׳הואאםאפילואדם,

וכנראהילדים,עםתקשורתלויש

המיומנויותבבסיס.ילדיםאוהבשהוא

השאלהעללענותמנסותהרוחניות

ולהיותילדיםלאהובלהמשיךאיך

למעשהמשמעותולצקתאכפתי

מסובכת״.מציאותבתוךהחינוכי

כןמדעלא,בודהיזם

בפעילויותהתכניםשלבחינה

קורסיםלאאלהכימלמדתהשונות

באמונותנגיעהבהםאיןבבודהיזם,

ל״רוחניות״קשרשוםבהםואיןדתיות

ביןקשר"כלאייג׳י.הניובמובנה

רוחני,תרגולשלהמוטעותהתפיסות

ולשמועבמדברמחצלתעללשכבנניח

הדבריםרובלביןעולם,מוזיקת

אומרבהחלט״,מקריבתחוםשקורים

רציניולאשרלטנידבר״כלאל־בר.

אבלמתועלת.נזקיותרלגרוםיכול

אניבהן,ומעורב.מכירשאניבתכניות

הזו״.השרלטנותאתשישמרגישלא

שללמקורותהחיבורעפמה

האלה?השיטות

הפרקטיקהגם״לפעמים

מהפילוסופיה,במנותקכשלעצמה,

שכולםיוגה,לדוגמהקחטוב.בהיש

אימוןשהיאהמערבית,היוגהמכירים.

תפיסהמתוךזערוריחלקהיאכושר,

היאועדייןהמזרח,שלועמוקהרחבה

יוגה.יעשושכולםהלוואיטוב.דבר

ו׳אקדמיזציה׳,׳חילון׳עברהתחום

ככה.אותולוקחיםמקומותוהרבה

טוב,עושהשזהמוכיחיםהמחקרים

באים,פילוסופיה.בלירקע,בלי

הםטוב.למוריםעושהוזהמתרגלים

למוריםהופכיםיותר,טובמתקשרים

רע".בזהאיןיותר.טובים

שלה,בסדנאותליבליך,גם

אוהמזרחיהמקורעלמדברתלא

עמוד 5



הרוחניות.הפרקטיקותשלהבודהיסטי

"לאאומרת,היאלפחות׳/״אצלי

לאאניכיולאמילה,זהעלשומעים

שאנחנומאמינהאניאבל■ודעת.

דבריםולאסוףלתרגםלדעתצריכים

לכולם״.ישיםשיהיהבאופן

הפעילותמנהל35אבישר,עמוס

למיינדפולנס,מודעמכוןשלבקהילה

לפסיכולוגיההספרבביתוחברהמדע

בהרצל־יה:הב־נתחומיבמרכז

ערכיםעםמגיעלא"מ״נדפולנס

בפיתוחמדוברמסוימת.תרבותאו

מזרחיתותפ־סהטכניקהשלמערבי

וו־פאסנה.זןבודהיזם,עלשנשענת

מהרקעמגיעיםשלנוהמדריכיםכל

הלק״שהמנחיםשלבהכשרההזה.

אנחנולבודהיזם.בקשרשעוסקשלם

האמ־רהאבלזה,אתמסתיריםלא

נדרשלאעובד.זהזהבלישגםהיא

הרצוי.לאפקטלהגיעכדיהזההרקע

בקורסים,בודה־סט־אלמנטשוםאין

אנשים־שהמקורות.מאזכורחוץ

ומוצאיםהקורסאתשעושיםדתיים

רקהמוסלמיםאצלליהדות.חיבור

שמהרמניחואניקורס,התחילעכשיו

זהלאסלאם.קישוריםימצאוהםמאוד

שלאוניברסלייםעקרונותאלובסיס.

האנושית״.החברה

לימדנושעברה"בשנהליבליך:

החינוכיות.היועצותשלהמפקחותאת

החרד־מהחינוךמישהושםישב

ומישהי

$TS1$החרדומישהי$TS1$

$DN2$החרדומישהי$DN2$לאאנ־הערבי.מהחינוך

אלא׳רוחניות',עלאותםללמדבאה

במובניםעצמנואתלפגושניתןאיך

רגיליםלאשאנחנוכאלונוספים,

לנו".ותורמיםמאפשריםוהםאליהם

לפילוסופיותשהחיבורבעוד

למחקרהחיבורמוצנע,מזרחיות

מדע־כגוןבתחומיםהעדכניהמדעי

המוח,

$TS1$,מדעהמוח$TS1$

$DN2$,מדעהמוח$DN2$ופס־כו־פדגוג־הפסיכיאטריה

״מחקריםאב־שר:בגאווה.מובלט

הםשמתרגליםשאנשיםמראים

להםטוביותר.ומוסרייםאמפתים

טובשיהיהלכךתורמיםהםאזיותר,

יותר".

הנושאשלהאקדמיזציהלדבריו,

מהממסדלקבללתחוםמאפשרת

אתגר"זהחיבוק.לומרשלאמקום,

החינוך",למערכתלהיכנסמשמעותי

לדברפשוטלא״זהאבישר.אומר

מדיטציה,מהנוף.ושונהחדשניכזה

טריוויאלילאזהתרגולים,התבוננות,

שמרניתלמערכתלאבטחאהד,לאף

אנחנושבההדרךהחינוך.מערכתכמו

המדע.באמצעותהיאזהאתעושים

סגול]מרכזהמוחלחקרמרכזלנויש

עםמגיעיםאנחנוותודעה[.למוח

יש׳תשמעו,ואומרים,האקדמיהכובע

מראיםשמחקריםמנטליתרגולכאן

וחרדה.לחץשחיקה,מורידשהוא

אמפתיהמעלהשעובדתיתמשהו

ברמהגםזהאתלבדוקאפשרוהמלה.

ברמהוגםחברתיתהפסיכולוגית

תרגולשלבמוחשינוייםהמוח.של

שלבתרגולמדוברולאמדיטציה.

בשמונהאלאבמערה,שנהארבעים

בחינה.וישעצמידיווחישמפגשים.

מקלוזהעוזר׳.מאודזהצחוק.לאזה

המוזרהדברשלהבליעהעלמאוד

הזה

לרגעלבלשים

בוולהיות

מובןאינוהאלההשיטותאימוץ

54ברזילי,סופיד״רלמורים.מאליו

לחינוך,בחוגקשובהמודעותמלמדת

״ישאורנים:במכללתוקיימותחברה

אני׳תקשיבי,לי:שאומריםמורים

מטלות,ליישרוחות,להפיקצריכה

לנשום?׳להתבונן,לשבת,פתאוםמה

השוטפת.להתנהלותאנטיתזהזה

אתמזה.ההפךאתמבקשיםאנחנו

להתבוננות".להקשבה,המקום

ישמלמדתשהיאבקורסים

תפקידעצמיתולחמלהלמיינרפולנס

לדבריההיאקשובהמודעותחשוב.

העניין.שללמדיבסיסיתהגדרה

קשובה?מודעותאומרזהמה

ששמהמודעותשלאיכות״זו

לעצמו,לבשםהאדםלדברים.לב

בלילמחשבות,שלו,לתחושות

איןהתבוננות.זושיפוטיות.

אנחנואקטיבי.משהובמיינדפולנס

להיותלדבריםנותניםמתבוננים,

משתנים.הדבריםזהכרישתוךורואים

אנילמשל:בנשימה.קורהמשהו

חקירההיאההתבוננותלא?אורגועה

לבלשיםיכולהאניועניין.דברלכל

מובןלאוזההזה,ברגעולהיותלרגע

פשוט״.מאודולאמאליו

קורסמגוון.שלההתלמידיםקהל

לסטודנטיםבחירהקורסהואאחר

שניאוראשוןמתוארמגיעים)״הרוב

שלושהאחרים״(;גםישאבלבחינוך,

לאנשימיועדיםאחריםקורסים

ואנשיםמורים)״מוריומנהלהסגל

מורים"(.עםשעובדים

הזה?בכליחחי:וביתהתועלתמה

שדרהעמודמפתח״התרגול

עמודולאחרים.לעצמישקשובפנימי

אנשיםעםבעבודהנדרשהזההשדרה

כולהיות״אםליבליך:מתי

הדבוזהמהיודעתלאאני

בהשתלמו)רוחניות(.הזה

תהליכיעלמדבריםאנחנו

מובנים,מאודקונקרטיים,

אנשיםיישומיים.מאוד

פרקטימענהמקבלים

לו״זקוקיםכךכלשהם

מורי"הרבהפריימן:עמיר

באנוזה׳בשבילאומרים

גםישאבלמורים׳.להיות

קצת,שמתחמקיםכאלה

פניהתנגדותהרבהגםיש

האלה״בדבריםלעיסוק

המורהכיחינוכית,בעבודהובטח

יוצרזהלהוראה.עצמואתמביא

חשוביותרמההאדם.לפיתוחמקום

ההוראה?״בתוךמזה

הקהלאינםלדבריההמשתתפים

והםרוחניות,סדנאותשלהטיפוסי

״עולותמעניינת.בצורהמגיבים

מזמיןאתהאםגםהתנגדויות.המון

מתרחשיםבפניםלתרגול,עצמךאת

התודעהכיפנימיים,מאבקים

ל־לעשייה,אותךזורקתהאוטומטית

doing

$1ST$לdoing$1ST$

$2ND$לdoing$2ND$שלהראשוניותהחוויותכל

תמידימאבקהןבמדיטציההישיבה

האוטומטיים.הפנימייםהכוחותנגר

הראשוניהגילויזהביותרשקשהמה

אתהלי.נתונהלאשל־שהתודעה

אתלנהליכוללאשאתהמגלה

שנדרשמהמרעיש.גילו־זההתודעה.

לעמודונחישותרצוןשלפיתוחזה

אניהאלה.הפנימייםהמאבקיםמול

שנשארתלמידכלומעריכהמעריצה

ללמוד״.

לחינוך.הקשרליברורלאעדיי־

פתוהבלבערהנוכחות״טיפוח

אפשראילחינוך.תנאיהואואוהד

פנימירוחהלךלטפחבל־לחנךבאמת

מולתלמידים,מולעצמנו,מולכזה

שעובדיםהצוותלאנשיביחסהורים,

ארםהואמורהועוד.המנהלתאתי,

עםומסכיםיודעהואאםבשירות,

לולהעניקחשובלכןלאו.ואםזה

אותוויביאואותושיעצ־מוכלים

גבוההאישיתולצמיחהלהתפתחות

הקשובהההתבוננותשלהכליםיותר.

שקייםמהעםהתיידדותמאפשרים

בינינוהפעראתקצתעודומצמצמים

מהחיינו.במציאותדברכללבין

לאההתיידדותבתהליךשהשגתי

היטבנטועשלי,הואממני.נלקח

להיזכר,הואלישדרושמהוכלבלבי,

אניאיפהלהבחיןלהתבונן,לנשום,

רוצהאנימיושובשובולבחורכעת

החקירהשלשאלותאלוכעת.להיות

המתבוננת״.

TS1$$הכ:TS1$$הכ־שהרכיבהיא"ההנחהאל־בר:

$DN2$:הכ$DN2$המורה.הואהח־נוכ־במעשהחשוב

התקשובוממערכותמהכיתהיותר

הואהמורההתלמידים.וממספר

תנאיםלושייתנועדיףהמפתה.

הקיים,המצבבהינתןאבלמיטביים,

הפנימיעולמולכןמשפיע.הכיהוא

מהלשאלהמתחברזהחשוב.כךכל

זהמתמטיקהללמדהאםחינוך.זה

לביןחינוךביןגםהיאההבחנהחינוך?

לינדמההדבר.אותולאזההוראה.

ולאהחינוךבמערכתעוסקיםשאנחנו

חינוך,שלבהקשרההוראה.במערכת

המורהשלהמקוםוכמה,כמהאחתעל

החינוךשלבעולםגםחשוב.יותרעור

חשיבותבא,.ישאנישממנוהד־אלוגי,

כשהואהמורה.שלהפנימילעולמו

הסלולריוהטלפוןהתרגול

שעון.לדפוקשלפןישמורים״להשתלמויותאבישר,עמוסמספרפעמים״,״הרבה

זהבצד׳.טלפוניםשמים׳עכשיולהם:אומריםלהשתחרר,שינסומהמוריםמבקשיםאנחנו

בצד״.אותםלשיםוהתנגדותקושיאיזהישבהתחלהקל.לא

רגיש.ענייןזהטלפוניםטוב,

אתלעזובקשהאםעבודה.לכליהופךקושישכלזהבמיינרפולנסשיפהמה״אבל

דברשלבסופוזה.עםעושיםומהנובעזהממהזה,מהובורקיםזהעלמדבריםהטלפון,

השיחבעצמו,מכונםאחדכשכלתרגול,שלדקותכמהאחריונעים.משחררשזההבנהיש

לאשבוהרגילהדיוןלאשהואדיוןומתאפשרשקט,יותרהרבהישאחרת.האווירהאחר,

ופעילה״.אמיתיתהקשבהישתמיד
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מכיל,פתוח,טוב,פנימיבמצבנמצא

כמעבירשלוהתפוקותגםאזאכפתי,

משתפרות".כימורה',חומר,

מאנשיםמבקשתלא״אניברזילי:

אומרתלאאנילהשתנות.אולשנות

יותר׳תהיואואמפתים׳׳תהיו

בהקשבהמתאמניםשהםזהקשובים׳.

הכול.מאפשרהתודעהבתוךובריקוד

הטייסאתרגעלעצורהואהעניין

התגובה״.אתלהשהותהאוטומטי.

uiפנימהלהסתכל

החוצהלהביט

הכנהבהתלהבותלהיסחףקל

רובםבמלאכה.העוסקיםשמפגינים

״רוחנית״דרךכברתעברוככולם

רצוןעםלחינוךמגיעיםוהםבחייהם

זאתעםמשמעותי.שינוילחוללעז

האםתהייה:עולההשיחותבמהלך

אלמבטלהפנותאמורלאהחינוך

האמיתי״,״העולםאלדווקא?החוץ

קובעיםוממשלותשוקכוחותשבו

וישהתקופהרוחואתהמדיניותאת

לחנךשראויואתגריםעוולותבו

"תכןהאםכן,ואםולשנותם?לזהותם

הפנייתשעיקרורוחני",ש׳׳דוינוך

אתכוונה,כלימשרת,״פנימה",המבט

האםוגם,האלו?השלילייםהכוחות

ממילאהק״םלעומס,להוסיףנכון

נוסף?נדבךבמערכת,

ונכונה,מעולהביקורת"זואבישר:

כנסלנוישהרבה.בזהעוסקיםואנחנו

שלבאתיקהשעוסקמודעבמכון

אותוהופכיםלאבאירמיינדפולנס,

רקשתפקידואינסטרומנטלילמשהו

הכיתהאתלנהלאוציוניםלהביא

המטרהומשמעת.שקטבהשיהיוכך

בשאלהעוסקיםאנחנומזה.עמוקה

לרדדבליל׳מערבי׳זהאתלהפוךאיך

זה״.את

בדברים״הנגיעהפריימן:

לאבחייםוהמשמעותייםהמהותיים

הזמןבכמותלאוראיבסתירה,עומדת

מתחבריםכשהלימודיםלוקחת.שהיא

אדםבןביותר,המשמעותייםלדברים

יותרמונעיהיהואיךלמהשמבין

ללמודצריךשהואמהאתללמוד

הספר".בבית

רקמיועדלא״התרגולברזילי:

למודעותגםאלאאישית,להתפתחות

שלבסופוסביבתית.ולהתפתחות

מקוםלכלעצמיאתמביאהאנידבר,

אליו״.מגיעהשאני

מפורסםמאמרבאמת״־שאל־בר:

הופעתאתשקוטלז׳יז׳קסלבוישל

לקפיטליזםכשותףבמערבהבודהיזם

ארבעיםעםמוריםנזרוקבוא

נמוךשכרלהםניתןלכיתה,תלמידים

להםניתןאבלאפשרית,כלתיועבודה

כרעליהםשתקלרוחניתפרקטיקה

שהשינויברורלגמרי.־ישחקושלא

לדעתי,מערכתי.שינויהואשנדרש

לנשוםצריכההחינוךמערכתכל

עלמדבריםמ״נדפולנס.ולתרגל

לשהותזמןשיהיהאזשהייה?שעות

תלמידעםלדברזמןשיהיהיאמת.

שישמבחניםעשרותעללחשובבלי

להפחיתצריכההמערכתכללבדוק.

יותרבהשישמערכתלהיותסטרס,

שמכונןכמשהווהמלה,אכפתיות

שהמעשהבהירותשתהיהאותה;

והאנגלית,המתמטיקהלפניהחינוכי,

ודאגהאכפתיותשלמעשההוא

מקוםיהיההספרשביתלתלמידים;

אתלפגושלומדיםהתלמידיםשבו

״התרגולברזילי:פיד״ר

פנימישדרהעמודמפתת

ולאחרים.לעצמישקשוב

נדרשהזההשדרהעמוד

ובטחאנשיםעםבעבודה

המורהכיחינוכית,בעבודה

להוראה...עצמואתמביא

מזה?״חשוביותרמה

״היוגהאל־בר:אסף

אימוןשהיאהמערבית,

מתוךזערוריחלקהיאכושר,

שלועמוקהרחבהתפיסה

טוב.דברהיאועדייןהמזרח,

יוגה״יעשושכולםהלוואי

עמוקה.משמעותבוולמצואהעולם

למחנכיםישטובספרבביתכעיני־

המציאות.עללהסתכלזמןולמהנכות

לילדיםבלהגידרקעסוקיםלאהם

אתםיחדבלחשובאלאלעשות,מה

ולעולם".להםטובמה
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