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תקציר

ספרזהמבקשלהציגאתגישהחינוכיתאשרדגםפועלשלההוקםלראשונהבקיבוץביתאורן
שבכרמל .גישה חינוכית זו מתייחסת אל בעיות שונות הקיימות בחינוך הרגיל כסימפטומים
לבעיה עמוקה הקשורה לעצם מהותו של החינוך בחברה המודרנית  -אני מאמין שללא
פרספקטיבה פילוסופית חינוכית רחבה ,המנסה לרדת לעומקו של המצב האנושי בחברה
המודרנית,נידוניםהפתרונותהמקומייםלכישלון.הנחותהיסודשלגישת"מיתר"מתבססותעל
ניתוח מקיף של שלושה מרכיבים  -האדם ,החברה ותהליך הלמידה .מתוך ניתוח זה נגזרים
עקרונותהביצועהמפורטיםבחלקהשני.


הנחותהיסוד

החברההמודרנית :לחייםבחברהעתירתמידעוידעישהשפעותעמוקותעלסגנוןהחייםשלנו,
עלהאופןבואנומביניםמההואידע,ועלצרכישוקהעבודהבחברההמודרנית.הפרטבחברה
המודרנית מוצף בשטף אינפורמציה ובמקביל עולה לאין ערוך נגישותו למאגרי מידע שונים.
הספר דן בסכנת אובדן המשמעותיות והשטחיות הכרוכות בשטף האינפורמציה ומדגיש את
הצורך בחשיבה ביקורתית המסוגלת לסנן ידע מיותר ולנתב דרכה בים הידע .גם שוק העבודה
המודרנידורשמןהפרטיכולתחשיבהגמישהכמוגםאתהיכולתללמודללאהפסקולהתאים
אתעצמולגומחותתעסוקהספציפיותביותר.הקושילהביןשינוייםאלה)אשרגםמרחיביםאת
הזמןהפנוישלהפרט(,ולהתאיםאתעצמנואליהם,גורםלבעיותחברתיותקשות;חלקןקשור
בחסרון כרוני בעובדים מיומנים וחלקן קשור בחוויות ניכור ,אלימות וחוסר משמעות הדוחפים
אתהפרטלנתיביםהרסנייםלוולסביבתו.

האדםכתהליךיצירתמשמעות:עלפיתפיסתהאדםהאקזיסטנציאלית/פנומנולוגיתמהותילאדם
היותו "יחידאי משמעות" המבקש לאחד חלקי מציאות השרויים בכאוס לכלל פעולה
משמעותית,אשראופיינילההמשךוהשיח.אנומבקשיםלשיםאתאותו"עקרוןמאחד"כנושא
העיקרישלהמסגרתהחינוכית.זהוהמקוםבו"האומץלהיות"מבטאאתהחיפושהעמוקאחר
הפעילותהמשמעותית.פעילותמשמעותיתכזומשולבתבתוךהקשרשלחייםממשיםומסוגלת
לשוחח עם המציאות ולא רק להגיב עליה .בשיח כזה עם הממשות ישנו אתגר מתמיד ,מקור
לשמחהוהמניעהחזקביותרללמידהוהתפתחות.

הלמידה כתהליך העמקת המשמעות :תהליך הלמידה נתפס כאן כחלק מתהליך טבעי של
העמקת המשמעות שחוקיו והדינמיקה שלו שונים מן החוקיות של ההוראה .בצד ביקורת של
תפיסות לא מודעות להוראה המשפיעות על מעשה ההוראה באופן מזיק ,מוצע מודל אחר
הכוללעקרונותמנחיםבלמידהמשמעותית.מודלזהמתבססמצדאחדעלטיבהשלהפעילות
המוחית המתבהר בעקבות החקר העכשווי של המוח ומצד שני על מחקרים שונים הדנים
בחשיבותו של ידע קודם הקיים אצל הלומד ,על חשיבותו של "החוש לאיכות" בתוך תהליך
הלמידה,עלהקשרביןגורמיםרגשייםוקוגניטיביים,עלחשיבותושלההקשרהקהילתיבלמידה
ועלקיומםשלסגנונותחשיבהולמידהשונים.






מתוךניתוחזהעולהעמדהחינוכיתהכוללתמספרמרכיביםעיקריים:

 .1חינוך האדם השלם :אנו מאמינים שגם כאשר מחנך מכוון אל היבט מסוים באדם בסופו של
דבר הוא משפיע על האדם כולו ועליו לקחת אחריות לאדם כשלם ולהיערך לכך באופן מודע.
במיוחדבחברהמורכבתכמושלנואשרבההתפקידהמסורתישלהקהילהכמחנכתאתהאדם
הולךומתמוססנדרשמאמץאקטיביומודעמצדהמסגרתהחינוכית.

 .2חינוך לפעולה ולחיפוש משמעות :חינוך אין פירושו עיצוב .עודף האינפורמציה כמו גם
קונסטלציהחברתיתשלמהנוטהלהפוךאתהפרטלסבילונתוןלכוחותחיצוניים.כנגדמגמהזו
אנומציעיםלקדםבאופןאקטיביאתהפעילותובעיקראתהחיפושאחרפעילותמשמעותית.

 .3חינוך לאדם חושב ומרגיש :המסוגל מצד אחד להתאים עצמו לדרישות של פעילות בתוך
חברהעתירתמידעומצדשנימסוגללבקר,לסנןאתשטףהמידעולהחיותולהעמיקמידעשטוח
משמעותולשלבובתוךהקשרחייםממשי.

.4חינוךלאיכותושונות:שלאכמובדורותהקודמים,החברההיוםדורשתסוגיםשוניםומגוונים
שלמיומנויותואתהאיכותשלכליחיד.אתמקוםהחינוךההמוניהמכווןלמכנהמשותףצריך
להחליף,בהתאםלתמורותהעתים,בחינוךמותאםאישיתהמכווןלפיתוחשונות.

חינוךכזהדורשבראשובראשונהמחנכיםמסוגחדש.עלהמורהלהחליףאתתפקידוהמרכזי
כמעביר ידע בתפקיד רחב יותרשבחרנו להכניסו תחת הכותרתשל "הפדגוגיהשל הלא נודע".
מחנך כזה רואה עצמו כמנחה של קהילה חוקרת המשתמשת בידע הקיים רק כנקודת מוצא
לחקר הלא נודע ובפרט לגילוי הפנים המשמעותיים בהוויה .הוא "חונך אישי לחיים" ומשתמש
כחומרגלםלעבודתובחייםהממשייםובתוכניהפעילותבתוךהמסגרתהחינוכיתומחוצהלה.

המודלהמוצע,גםאםבביקורתועלהחינוךהמצוימזכירביקורותשלמחנכיםרדיקליםשונים,
שונה הן מבית ספר פתוח והן מן החינוך הדמוקרטי במספר עקרונות והדגשים .המרכז במודל
אינו החופש החיצוני של הפרט אלא החופש הפנימי כביטוי ליכולת לפעול באופן משמעותי.
הדברהמהותיאיננוהמסגרתהדמוקרטיתאלאהגישההחדשהללמידההמתבססתעלהאומץ
להיות,לטעות,לפגושאתהלאנודע.החשובאינוחופשהבחירהאלאהתמיכהביכולתלהעדיף
באופן שישקף בחירה פנימית ולא קונפורמיות חיצונית .הדגש אינו על החוקים אלא על פיתוח
מערכת ערכים פנימית .המרכז אינו רק בכיבוד זכויות הפרט אלא בנכונות לערבות הדדית
ולתקשורתעמוקהואיכותית.





עקרונותביצוע


עלרקעזהעולהמודלמעשימורכבהמשלבהיבטיםרביםאשרהמרכזיביניהםהואהפעילות
1
המשמעותית ככר הפורה ביותר ללמידה והתפתחות  .מתוך הפסיכולוגיה של
הפעילות כמו גם מתוך מחקרים חדשים בתחום הלמידה ,הקוגניציה והמוח ניתן לגזור מספר
עקרונות לדרך עבודתה של מסגרת התומכת בהתחברות לפעילות והעמקתה .עקרונות אלה
מנחיםאתבניתהמסגרתהפיסית,הארגוניתוהתוכניתשלהמקום.ביןהיתראנומדבריםעל:

 מרכזי פעילות מובנים וקבועים המאורגנים על פי חוקים מוגדרים הנגזרים מתוך פסיכולוגיתהפעילות.מרכזיםאלהגםכולליםאמצעיםייחודייםשפותחוומפותחיםברוחהגישה.

 מסגרת חינוכית המציעה קשרי אומן-שוליה הן בתוכה והן על ידי שימוש ברשת של אנשימקצוע מחוץ למסגרת החינוכית המוכנים לתרום מזמנם והדרכתם .זאת בכדי לאפשר לילד
להתמודדעםהעולםמחוץלביתהספרובוזמניתלתמוךבועקבבעיותערכיותורגשיותהעולות
מהמפגשעםהעולםהממשי.

 רב גילאיות מלאה אשר בה הקבוצות מתארגנות סביב נושאי עניין משותפים ולא על פיהשתייכותגילית.

 תוכנית לימודים אישית המבוססת על נושאי עניין שלמים ולא על תחומי דעת .מתוך כך גםנגזרתהאינטרדיצפלינריותכמוגםהניסיוןלקשוראתהדעתהתיאורטיתבדעתהמעשית.

 ראית המסגרת החינוכית בראש ובראשונה כקהילה המבוססת על יחסים טבעיים רב ממדייםביןהפרטיםבקהילה.בתוךחייקהילהכזוהמבוגריםמשמשיםכמנהיגיםשלקהילהודואגיםבין
היתרלשגרותקהילהכגוןאספות,וועדות,ומוסדותמשתיתיםומשרתים.

 פיתוח אחריות לסביבה הפיסית האנושית ותחושת ערבות הדדית בעזרת דוגמא אישיתומסגרתהגישורכפרדיגמהלחיפושאחרכבודהדדי,השלמהוהרמוניהביחסיאדםאלאדם.

 יצירתמסגרותתומכותלמידההשונותמןהשיעורהקלאסי)שבעיותיומתוארותבפרקהעוסקבלמידה(,ביניהןניתןלמנותאת:קבוצותלמידה,מסעותלמידה,סדנאות,מסגרותאומן-שוליה,
תערוכות,רשתתקשורת.

 יצירתהזדמנויות למפגשיםחייםעםהתרבותהאנושיתבאיכויותיההגבוהות,כלומרלאדרךמקראותלמיניהןאלאדרךחומראותנטיומקורי.



1

אנו מבחינים בין "פעילות" לבין "עיסוק בעשייה" ,פעילות ,להבדיל מעיסוק בעשייה היא דבר נושם
אשר הפרט מביא בה לידי ביטוי את יכולותיו השונות תוך גמישות ו"חילוף חומרים" עם הסביבה ,ראה
בהמשך.
















"כלאדםנולדמלךאךרובנומתיםבגלות".אוסקרוויאלד.




מבוא
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גם אם ישנה הסכמה בין רבים בדבר קיומו של משבר בחינוך בארץ ובעולם הרי שהפרשנות
למשברזההרבהפחותהומוגניתומצריכההבהרהמצדמישמנסהלהציעדרךלהתמודדעמו.
עלפיתפיסתנוהבעיותהשונותהנצפותבמערכתהחינוך,אינןניתנותלהבנהרקבמונחיםשל
"בעיותהישגים"בתחומימדע,מתמטיקה,הבנתהנקראוכןהלאה.הרבהיותרמכךזהומשבר
עמוק,הנוגעלעצםמהותושלהחינוךבחברההמודרנית.בצורההפשטניתביותרניתןלהגדירו
כמשבר ברלוונטיות החינוך הנובע מן הקושי להינתק מתפיסות עולם ישנות אשר שוב אינן
מתאימות לעולם בו אנו חיים .ללא הבנה יסודית הנשענת על חקירת התמורות בחברה
המודרנית ,ונשענת על הבנה מחודשת של מושגים כמו ידע ,למידה ,משמעות ,אדם שלם,
תקשורת ,יחסי מורה תלמיד וכדומה ,אנו נידונים להיות קורבנות לפרגמטיות שטחית ,המונעת
בידיאפנותחינוכיותהנמוגותבערפלהעתיםומותירותאחריהןמבוכהובלבול.
עלינולשאולמחדשובאופןמודע:
מהאנועושיםכאן,מהפירושושלחינוך,לאןאנחנורוציםלהגיע.בקיצור ,מה שנדרש הוא מהפכה ברמה הפילוסופית המגבשת גישה חינוכית עקרונית ,ורק
לאחר מכן מכוננת דרכים מעשיות להתמודדות עם המשבר .חשיבה רצינית כזו דורשת זמן
ובעיקר פרספקטיבה רחבה וארוכת טווח ,העומדת לא פעם בניגוד למדיניות כיבוי השרפות
הנרדפת על ידי דימוי הצלחה מוחצנים .יתר על כן ,בשונה ממחקר מדעי אין זו רק פעילות
תאורטית ,בד בבד המחנך צריך להמשיך לפעול בשטח מבלי שהדבר יוריד מעומק ההנחות
3

התיאורטיותאוהשאיפותהפילוסופיותחינוכיות .

ניתן לאפיין גישה חינוכית על פני שני ממדים מרכזיים .הממד האחד עוסק בחינוך ככלי בעל
משמעות חברתית ,והשני עוסק בחינוך כבעל משמעות אישית פרטית .שני הממדים קשורים
ותלוייםזהבזה,אךלצורךהדיוןאפרידביניהם.

בממד הראשון נשאלות השאלות :מה היא החברה ,מה מאפיין את החברה המודרנית ומה
תפקידושלהחינוךכמשרתומשפיעעלהחברה.

 2דו"ח הרריToch 91 ,
3

יש לציין שהיוזמה נכתבה על ידי אנשי חינוך הפועלים בשטח עם ילדים ובהכשרת מורים ומעקרונותיה
נבדקים במסגרת מרכז מורים באצבע הגליל.



בממדהשנינשאלותהשאלות:מההואהאדם,מההיאתכליתו,מתיהאדםמאושרומהתפקידו
שלהחינוךבהגשמתוהעצמית.איןגישהחינוכיתשיכולהלהימנעמנקיטתעמדהבשאלותאלה.

פעמיםרבותזועמדהמוסוויתהשייכתלרקעהחברתיאשרמתוכוצמחחינוךמסוים.אךבעתות
משבר,במקוםשבוהרקעהחברתישובאינוברורומובןמאליו,אנונדרשיםלעשותמאמץמיוחד
בגילוי והגדרת עמדות אלה ,כדי שנוכל לבחור בחלקן מחדש וליצור חדשות תחת אלה,
המעכבותאתהתפתחותנו.

במקוםכזהגםיכוללהתגלותלחינוךתפקידחדש,שבאופןקלאסיהיהשייךלקהילהככלל.כאן
החינוך אינו רק משרת את החברה .באותה פעולת הגדרה ,הנחוצה לקיומו ,הוא גם מכתיב
ומעצבמגמותחברתיות.

4

החלק הראשון של הספר דן בשני הממדים שתוארו למעלה כרקע להצגת גישת מיתר ,
שעקרונותהיישוםשלהמפורטיםבחלקהשני.

4

מיתר הוא מסגרת ממשית הפועלת כבר מספר שנים באזור חיפה ברוח המוצגת בהמשך .המילה "מיתר"
נבחרה ככינוי למסגרת חינוכית חדשה .מיתר )כמיתר של כלי נגינה( מבטא באופן מטפורי מספר
משמעויות של הגישה המוצעת ,בפרט הדגש על המוסיקה כדוגמא פרדיגמטית של משמעות.






חלקראשון:רציונאל
תיאורטי




"בגאוותההמתנשאת
מטילההבועהספקבקיומושלים
ובלעגשחוקה
תיפקעותתנפץאלתוהו"
)טאגור(



.1החינוךבחברה
הבעיה
השאלה"כיצדמכיניםילדיםלחייםבחברההמודרנית?"שובאיננהפשוטהכפישהייתהבעבר.
זאת בין היתר ,מכיוון ש"החברה המודרנית" איננה מוגדרת על ידי מערך של נורמות וערכים
אחידים .ההנחות הבסיסיות שהנחו את החינוך של המאות הקודמות )על פי רוב לא מודעות(,
ושהיוו חלק מתפיסת עולם מסוימת  ,שוב אינן מהוות בסיס בחברה המודרנית .יתר על כן ,גם
הערכיםוהנורמותשניתןלמצואבזרםתרבותיזהאואחרמשתניםבמהירות.לאיזוחברהבדיוק
אנומבקשיםלהכיןאתהילדיםשלהמאההבאה?
שאלהזומקבלתמשנהתוקף,כשאנורואיםבחינוךלארקכלילסגלאתהפרטלחברה,אלא
גםדרךלהשפיעעליה.אךעלפיאיזהדגםערכיישלהשפיע?לאיזהכיוון?מיבכללרשאילתת
את התשובות? האם פלורליזם בחברה המודרנית פירושו לוותרמכל וכל על הניסיון לענות על
שאלותאלוולהיטמעבניסיוןאקלקטיפרגמטיחסרכיוון?
הוויתורעלהניסיוןלענותלשאלותאלובאופןקוהרנטי,אינורקהימנעות,מבחינהמעשיתזו
אמירההמצדדתבכוחותשוקמסוימיםהפועליםממניעיםמקומייםומצומצמים.חוסרהמחויבות
לתפיסת עולם אינה מותירה את הפרט מרחף חסר תפיסת עולם ,אלא מגדירה תפיסת עולם
המתכנסתאלהמכנההמשותףהנמוךביותר.האםזומשמעותושלפלורליזם?

פלורליזםכהתפתחותופלורליזםכנסיגה
5

וורנר ניסה להגדיר מה היא התפתחות במובן הכללי ביותר שלה ,כלומר כמושג המתייחס
ליצוריםחייםבאותההמידהכמולארגוניםאולתהליכיאבולוציה.מסקנתוהייתהשישמספר
דברים המאפיינים התפתחות בכל מערכת .ככל שמערכת מתפתחת יותר כן מרכיביה נעשים
פחותדומיםזהלזה,יותרמובחניםזהמזהובמקביליחסיהגומליןביניהםנעשיםהדוקיםיותר.
הדוגמא הטובה ביותר לעניין זה ,היא ההתפתחות של העובר .תחילה התאים דומים מאוד זה
לזה ואין כל קשר ביניהם ,ככל שהעובר מתפתח נעשים התאים שונים זה מזה ומתחילים
להתייחסזהלזהולהשליםזהאתזה.

פלורליזם יכול להשתקף כשתי מגמות מנוגדות ,אחת של התפתחות ואחת של נסיגה .אפשר
לדברעלפלורליזםכעיןתערובתאחידהבלתימחיבתובלתימתחיבת,אשרבהארגוניםדומים
מאוד זה לזה ,כל אחד אומר הרבה דברים ,אבל בסך הכול הם דומים .פלורליזם כזה יחשב
כביטוילנסיגהחברתית.לעומתזאתניתןלדברעלפלורליזםשבומתקיימיםזהלצדזהמוסדות
שונים,אשרכלאחדמובחןמאודמןהאחרויחדעםזאתהםמקיימיםיחסיגומלין)כמולמשל
יחסיםשללמידההדדית(.פלורליזםכזהיבטאהתפתחותחברתית.


כדאי לנצל את ההזדמנות להבחין בין שני סוגים של מובחנות  -מובחנות לוגית ומובחנות
אורגנית .מובחנות לוגית היא מובחנות שבסתירה .מובחנות אורגנית היא מובחנות
פונקציונאלית.הדוגמאהטובהביותרלכך,היאההתמחותשלאדםבמקצועמסוים,נאמררופא
עיניים.ישרופאעינייםשיביןאתהתמחותוכהתכחשותלכלמהשאינועיניים-זותהיהדוגמא
למובחנותלוגית.רופאעינייםאחרמתמחהבעיניים,אךדווקאמשוםכךהואמתענייןבמערכת
העצבים ,בכבד  ,בפסיכולוגיה של הקריאה ,בהבדלים בין תרבותיים ולמעשה בכל העולם .זו
5

)Werner (1949




תהיהדוגמאלמובחנותאורגנית.מומחיותוכרופאעינייםאינהסותרתיחסיגומליןעםתחומים
אחרים.זואותהמובחנותהקיימתביןתאשרירלתאעצב,הםללאספקשוניםמאודזהמזה,
6

אך זה אינו שוני שבסתירה  -הם משלימים זה את זה ומגדירים אחד את השני  .מובחנות
אורגניתהיאהמובחנותהרלוונטיתבהגדרתושלוורנרלהתפתחות.

פלורליזםבחינוך
לשאלה כיצד מכינים ילדים למאה ה -21אין ,ולא יכולה להיות ,תשובה ברורה ,אלא מתוך
השענות על תפיסת עולם ,המתייחסת למה הוא האדם ,מה היא החברה וכיצד יש להכין את
האדםלחברה.אךבעולםהפלורליסטישלהיוםלאניתןלצפותלהסכמהרחבהוכלליתכזו.
האםמשמעותהדברכניעהלגישהאקלקטיתהחסרהאתהבסיסשלתפיסתעולםמגובשת?

לאבהכרח.נראהשמספרהנחות-עליכולותלכווןאתהתשובה:
 .1חברה-מחפשת-מפותחת צריכה לשאוף ליצור מערכות מובחנות אוטונומיות ,אשר כל אחת
מהן היא בעלת אמירה ברורה .יחד עם זאת כל מערכת הנה בעלת ערכים פלורליסטים ,אשר
מאפשרתלהלתקשרבאופןבונהעםמערכותאחרות.
.2בתוך חברהכזו,כלאחתמןהמערכותצריכהלהיותבעלתאנימאמיןברורוממצהעדכמה
שניתן.
.3חברהכזוצריכהלאפשרמפגשיםביןהמערכותולתמוךבהיווצרותתהליךשלברירהטבעית,
אשרבהכלמערכתנתונהללחציםהאבולוציונייםשלההתפתחות.

המסקנהמבחינתמערכתהחינוך :משרדהחינוךאינונמצאהיוםבמצבשהואיכוללתתתשובה
ברורהלשאלהכיצדישלהכיןילדיםלמאהה.-21כדילהגיעלמקוםכזה,עליוליצורהתחייבות
עמוקה לפילוסופיה מסוימת .התחיבות כזו אינה רצויה – לו הייתה קימת היא הייתה יוצרת
דיקטטורה דוגמטית ,שאינה נסבלת בחברה המודרנית .בין האפשרות של דיקטטורה לבין
האפשרות של שטחיות חסרת כיוון קיימת אפשרות שלישית  -תמיכה בקיום מסגרות חינוך
7

רבות,שהןבעלותאנימאמיןברור ורצויעדכמהשיותרמובחנותזומזו.
"מיתר"הואביטויל"אנימאמין"מסוגזה,הנובעמתפיסתעולםהמתוארתבהמשך.

שתימגמותבחברההפוסטמודרנית.
אוליהקוהייחודיביותרהמאפייןאתהמעברלחברהשלהמאהה ,-21הואהשינויבמעמדושל
8

הידע .שינויזהמתבטאבשניאופנים:
.1הכמות:העיסוקהמסיביבסמליםשעדלאמזמןהיהנחלתמעטים,בעיקרבמרחבהאקדמאי,
הופך להיות לדבר יומיומי המשרת את כלל האוכלוסייה .בעתיד כמעט ולא תהיה עבודה
אנושית שלא תהיה קשורה באופן זה או אחר בעבודת מידע .האדם יפעל עם סמלים לא רק

6

ראה בהמשך בעניין תחרותיות.
7
כדאי להדגיש שב"אני מאמין" הכוונה להתחייבות פנימית עמוקה אשר מסביבה מתאחדים אנשים ולא
להפך ,הניסיון ליצור אני מאמין בית ספרי על בסיס מערכת קימת הוא בעל מעט משמעות לאור
ההבחנות הנעשות כאן.
8
אפיסטמולוגיה של תרבות יכולה להיות נקודת מוצא בסיסית להבנת התרבות כולה )ראה למשל פוקו(
ובמובן זה בחירתנו ב"יחסה של התרבות לידע" כנקודת המוצא לדיון בחברה בכלל הגיוני לגבי כל
תרבות.



לצורךפרנסה,גםצרכיהבידורשלו,הרגליהצרכנותוהתחביביםיהיוקשוריםבאופןזהאואחר
9

בפעילותעםמידע .
 .2האיכות :הידע לא רק גדל בכמותו ,גידול זה שבא על רקע ההתפתחות הטכנולוגית ,כמו גם
גורמיםתרבותייםאחרים,יוצריםשינויאיכותיבאופןבואנומביניםמההואידעומההואערכו
לתרבות.

שינויאיכותיזהאיננוחד-מגמתי.ירידתושלהידעממרוםהאולימפוסהתיאורטילחייהיומיום
שלרובבניהאדםיכוללהתפרש,וגםמתפרש,בשניכיווניםשוניםולפעמיםמנוגדים:
מגמה אחת ,מבקשת לקחת את המודל האקדמי בית ספרי המוכר ,כדגם ל"פעילות ידע" גם
מחוץ לאקדמיה .דוגמא לפעילותה של מגמה זו נמצא בדרישה לאקדמיזציה של תחומי חיים
רבים .האנשים המקדמים מגמה זו מאמינים ,שמכיוון שחיינו עתירי ידע הרי שיש להגביר את
הלימודהפורמאלילסוגיו.
מגמה אחרת ,מבקשת לפעול בכיוון ההפוך ,מכיוון שירד הידע ממרום האולימפוס לחיי
היומיום של האנשים ,יש לשנות את עצם תפיסתנו לגבי מה הוא ידע ,ולהתאימו באופן כזה
לחיים הממשיים של אנשים .האנשים המקדמים מגמה זו סבורים ,שהידע צריך לאבד את
ה"פורמליות"שלו.
מגמות אלה ,יש לומר ,אינן רק מגמות תיאורטיות המוכתבות על ידי הוגים מתוך בחירה
חופשית .הן פועלות כשני כוחות חברתיים חזקים המושפעים מגילויים מדעיים ומן השינויים
הטכנולוגים הרבים .לא תמיד אנו מבינים את טבעם של כוחות אלה ,ובוודאי שלא תמיד ניתן
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להשפיע עליהם בכיוון אחד או השני  .אך גישה חינוכית צריכה לקבוע עמדה .היא צריכה
לקבוע עמדה לא רק מתוך רצון לסגל את הילד למגמה זו או אחרת ,אלא גם כחלק מניסיון
לפעולבאופןאקטיביבקידומהשלמגמהאחת.

המגמההראשונה:פדגוגיהשלהידוע-הספרכמטפורה
בית הספר ,האקדמיה ומוסדות דמויי בית הספר היו במשך שנים רבות בעלי המונופול העיקרי
על"עבודתהידע".בשעהשרובהאנשיםמחוץלביתהספרעדייןעבדואתהאדמהועםמכונות,
היו המורים והתלמידים חלוצים בעבודה עם ידע מופשט .מוסדות אלה ,לאורך כל ההיסטוריה
ראוב"עבודתהידע"אתמטרתםהמרכזית.מבלימשיםקבעומוסדותאלהגםאתהכלליםלסוג
עבודהזה,ובמקבילחיזקועמדהפילוסופיתמסוימתכלפיהשאלהמההואידע.אךטבעיהוא,
שזהוהמודלהראשוןלשימושוחיקויבניסיוןלהביןאתמהפךהמידעבשלהיהמאהה.-20
מודלפדגוגיזה,יחדעםתפיסתהעולםהאפיסטמולוגיתהנובעתממנו,נשעןעלמספרהנחות:
ישדברכזההנקראידעאובייקטיבי.

•
•

ידע אובייקטיבי זה קיים בנפרד ,בלי קשר למי שיודע אותו .לדעת זה כמו להיות בעל
רכוש.
ידע אינו תלוי באופןהעברתו ,בהקשר בו הוא נמצאאו בזמן.הוא שומר על תכונותיו

•

העוברותלסוחרכמוסלע,אומטבעזהב.
יחידותידע,כמולבניםבבניין,הןדברשניתןלהוסיףאולהוריד,להרכיבאולפרק.

•
•

ליחידתידע,כמוללבנה,ישגבולותברוריםהמגדיריםאותהבאופןממצהומספק.
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טופלר בספרו "מהפך העוצמה" מביא דוגמאות רבות לשינוי זה במעמדו של הידע )מכאן גם הכותרת
לספרו(.
10
ראה למשל אדורנו ,קונסטרוקטיביזם וכן האלה בעניין כוחות תרבותיים שאיננו יודעים את עוצמת
השפעתם.





לידעישערךמעצםקיומו.

•
•
•
•
•
•
•

להיותבעלידעפירושולהבין,להרבותבידעפירושולהיותחכם.
להיותבעלידיעותמעטותפירושולחטוא-חטאהאיידעאוחטאהבערות.
ניתןלסדרכלידעבמבנההיררכיממצה.
ידעמועברעלידיבעלסמכותכאקטשלסמכות.
ישנםקריטריוניםברוריםהמגדיריםמהפירושולהיותבעלידע.
ניתןלתרגםאתהמציאותלסדרהשלטענותידעמבלישיאבדדברבדרך.


הידע ,על פי תפיסה עממית זו ,נתפס כאובייקט חומרי ,לבנה למשל ,שהוא בעל קיום עצמאי.
הרבה מתכונותיו המטפוריות הוא גוזר מהשוואה זו .לדעת פירושו להיות בקשרי בעלות
לאובייקטיםאלה,כאשרהפונקציההפסיכיתהעיקריתהמגדירהאתיחסהבעלותהואהזכירה.
ידעכזההואגםבעלפןערכימסוים-הואמקורלשררה.

עיוןבהנחותאלהעשוילגלותעדכמהאיןזהמקריששמושלהמוסדשטיפחביותרתפיסהזו
הוא "בית ספר" .הספר הוא מטפורה הולמת ביותר להבנת הידע בתפיסה זו .הרבה מתכונות
אלהשלהידעהקלאסינגזרומתכונותהשפההכתובהבספר.המלההכתובה,בשונהמןהמלה
המדוברתהיאא-זמנית,ואינהמלווהבקונטקסטהעשירשלהמילההמדוברת,היאנטולתכוח
הבעהבצורתה,צבעה,ריחהוכןהלאה,ואינהיכולהלהקשיב-איאפשרלהתווכחאתה.המלה
הכתובהבדפוסעודיותרמאבדתצביוןאישי.למעשה,כך,בעצםאי-תלותה,המלההכתובהגם
מחזקתאתמעמדהכבודשלהכמקורשלסמכותשאיאפשרלחלוקעליו.
בית הספר היה כמובן רק ביטוי של תפיסת עולם כללית ,ששורשיה נעוצים במורשת
פילוסופית מסוימת .אך דומה שלבית הספר ולפרקטיקה של ההוראה בפרט היה תפקיד חשוב
בחיזוקהואפיונהשלתפיסתידעזו.ההוראה,כמובמסחר,יצרהאתערכיוהחיצוניםשלהידע
על פי קשיי התעבורה ושיקולים של היצע וביקוש .הידע שמעבירים עד היום בבית הספר הוא
מסוג מאוד מסוים .כלומר ,זהו ידע שעונה למודל המתואר למעלה .זהו ידע שניתן לסדרו יפה
בתוך מקראות למיניהן ויש בו אחדות רעיונית ומורכבות פריקה המאפשרת לו להיבנות שלב
אחר שלב.
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במובנים מסוימים ,בית הספר ,והדרישה להוראה המונית ,יצרו לחץ אבולוציוני

שדחקאתהאופןבואנומביניםמהזהידעלפינהפילוסופיתקשוחהודוגמטית.
המורשת הפילוסופית הברורה ביותר התומכת בתפיסת ידע זו היא הריאליזם הנאיבי .על פי
הריאליזם הנאיבי ,הידע הוא שיקוף פשוט של המציאות הפיסיקלית .שיקוף עד כדי זהות ,כפי
שמתברר ממטפורת "הידע כלבנה" .ההצלחה הגדולה של המדע ,שניכרה בכל מקום בעידן
התעשייתייחדעםההגיוןההנדסיהיוואתקנההמידהלרציונאליות,כמוגםלמההואהעולם
וכיצדישלהכיראותו.הריאליזםהנאיבי,כמוהמכונותשיצר,קבעערכיםלידע.

השלכותלגביחינוך
הפדגוגיה המוכרת לנו ,זו הנשענת על תפיסת העולם "הידע כלבנה" ,רואה את עיקר תפקידה
המעשי בהעברת ידע .הגישות המתודיות השונות שלומדים פרחי הוראה קשורים בעניין זה,
ולצורך העניין אין כל הבדל אם מדובר בגישה פרונטלית ,בקבוצות למידה ,בלמידה פעילה,
בתיווךאובגישותאחרות -המטרהנשארתאחת -העברתידע.אמנםמאזומתמידהיוקולות
שראו בידע לא מטרה ,אלא מעין כלי לפיתוח החשיבה ,הרחבת אופקים וכן הלאה .אך מבחן
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משום כך נראה בבתי ספר את הפיסיקה הניוטונית אך לעיתים רחוקות מאוד את הפיסיקה הקוונטית.



הזמן הראה ,שכל אלה אינם אלא עטיפות תיאורטיות ובדור פרגמטי כמו שלנו ,הן מתייבשות,
נופלות ,ומותירות את עצם המעשה בערומו .היום מצהירים מורים רבים בריש גלי ,שמטרתם
העיקריתהיא"להעבירבגרות".כלומר,להעביראתאותן"לבנים"שלידעהנדרשותבבגרות.
הפרקטיקהשלהעניין ,גם היא מכוונת במידה רבה על ידי מטפורת הידע כלבנה )ראה בפרק
שלישי "המלכוד הבסיסי של ההוראה"( ,ומזכירה במידה רבה תהליך הדפסה של ספר  -על
התלמידים להיות דף חלק בשעה שהמורה "מדפיס" מילה אחר מילה ,משפט אחר משפט פרק
אחרפרק,שלושיםתלמידיםבו-זמנית,ובמהדורתשיאנעשההחינוךההמונילנחלתכל.

המגמההשניה-תמורותבתפיסתהידע
במאה האחרונה אנו עדים לסדרה של שינויים במדעים ,במחשבה החברתית ,בכלכלה
ובטכנולוגיה ,שלהםהשפעה עמוקה על האופן בו אנו מבינים מה הוא ידע .לא תמידהשפעות
אלה מתקבלות ברצון ,ולא תמיד אנו ערים למשמעות של השפעות אלה .אך בשלהי המאה,
נדמהשהולכתומסתמנתמגמהחדשהבהתייחסותלידע,מגמההנשענתעלבסיספילוסופיאחר
מןהריאליזםהנאיבי.

ניתןלסמןמספרגורמיםכבעליהשפעהמכריעהעלהיווצרותמגמהזו:
הפיסיקה החדשה :בשלהי המאה ה -19הפיסיקה עמדה לקראת סופה .אמנם היו אי אלו בעיות
קטנות לא פתורות )למשל הקשר בין חשמל למגנטיות( ,אך בגדול הפיסיקה השלימה את
עבודתה.לכלהיותרהיהצורךלסדרמעטאתהדברים,ומאמציםגדוליםשלהפוזיטיביםהלוגי
להעמיד את המציאות כולה )מדע הפיסיקה לפחות( על לוגיקה טהורה היו רק חלק מן הניסיון
"לסדר" את הדברים באופן סופי לפני שעוזבים את הבית .עם מפנה המאה השתנתה התמונה
מקצה לקצה .בהקשר זה כדאי להזכיר את תורת הקוונטים .מן הסתם לא הייתה עוד בפיסיקה
תיאוריה ששינתה באופן כה מהותי את פניה של הפיסיקה כמו תורת הקוונטים .לא רק שהיא
שינתהתכנים,היאשינתהאתעצםמושגיהיסודשלהמדע -דבריםכמוסיבתיות,זמן,חומר,
התפרקו בה וקיבלו משמעות חדשה .אפילו אינשטיין התקשה לקבל את ההגיון החדש שיצרה
תורת הקוונטים ונשאר נאמן עדיומו האחרון לתפיסה הסיבתיתהישנה והטובה .אותה תפיסה
ריאליסטית נאיבית ,שאולי הייתה מקור עוצמתו של המדע במאה ה ,-19פינתה מקומה לגישה
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מורכבתיותר .
שינויים בפילוסופיה :התפנית שביצע ויטגנשטיין בין עבודתו המוקדמת לעבודתו המאוחרת
מדגימה באופן ברור את מפנה הידע .ויטגנשטיין המאוחר החליף את הלוגיקה הקשה בתפיסה
מורכבת ואורגנית של מושגים וידע  -מושג כמו "רווק" או "משחק" למשל ,אינם שם כללי של
קבוצה ,שאיבריה מוגדרים על ידי סט של תכונות מגדירות .במציאות ,למושגים טבעיים אין
גבולות ברורים וחד משמעיים .בעקבות עבודתו של ויטגנשטיין ,באו מחקרים רבים בתחומי
הפסיכולוגיהמדעיהחברה,השפהוהלוגיקהשהצביעועל"דמיוןמשפחתי",על"רמהבסיסית",
מטפורות ,סכמות דיפוזיות ועוד ,כמגדירות את עולם המושגים .בקיצור הם הבהירו ש"לדעת"
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במובן הטבעי שלו שונה מאוד מ"לדעת" במובן הלוגי מילונאי .במקביל עלו וצמחו ביקורות
חברתיות חריפות על המודרניות שנתפסה עד כה כ"תוצר בלתינמנע של התפתחות" .ביקורות
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) Capra (1986וכן יואב בן דוב 1997
13
וויטגנשטיין  -טרקטטוס לוגי פילוסופי לעומת חקירות פילוסופיות וכן ראה סיכום ממצה בנושא זה
אצל ליקוף ).(1987





אלהזיהובמודרניותדפוסיםהשייכיםלמעמדמסויםולתרבותמסוימת)וליתרדיוקהזכרהלבן
האירופאי(וראובהבעיקראתנוצנטריותשתלטנית14.
שינויים במחשבת המדע :בתחילת המאה הצביע פופר על כך שממהותה של תיאוריה מדעית
שהיא תהיה ניתנת להפרכה ובכך הוא דן את עתידן של כל התיאוריות המדעיות מכאן והילך
למעמד זמני .במקביל ,בניסיונות הפרשנות הרבות לתורת הקוונטים ,כמו גם בפילוסופיה של
המדע בכלל ,מאבד המדען את מקומו האובייקטיבי החד-משמעי .המדע ,מספר לנו קון ,אינו
מבנהשיטתישל"גילויהאמתעלהעולם",אלאהואמאבקביןפרדיגמותשפעמיםרבותקמות
ונופלותמשיקוליםמגווניםוחוץמדעיים.התפיסהשבההאדם/מדעןהואמיןעיןניטרליתצופה
בעולם פינתה מקומה לגישה ההרמנויטית ,אשר בה הגבולות בין ידע לאמת על העולם
מיטשטשים.הצופה,כמוגםהכליםשבהםהואמשתמש,הופכיםלהיותרלוונטייםעדכדיבנית
משוואותהלוקחותאתהצופהכחלקבלתינפרדמןהתופעה.
הולדתמדעהקוגניציהוכשלוןהביהביוריזם:אנורואיםשינוייםדומיםבתחוםהפסיכולוגיה,אם
כי באיחור מסוים יחסית למדעים האחרים .הפסיכולוגיה ניסתה לחקות את המדעים הגדולים
ואת הגישה של המאה ה ,-19הביהביוריזם ללא ספק היה הדוגמא הנועזת ביותר לכך ,אך גם
הוא גווע .עם עליית הקוגניטיביזם ,הפסיכולוגיה הפכה להיות ממדע ההתנהגות למדע של
תהליכיםפנימיים.אמנםגםכאןלארפוהמאמציםלהתייחסלתהליכיםפנמייםאלהבמונחים
של מכונה ,ובפרט תוך שימוש במחשב כדוגמא .אך היום ,בתוךהזרםהמרכזי של עיבוד מידע,
ובזרמים מקבילים ,אנו מוצאים קולות רבים והולכים ,המבקשים לזנוח את הגישה הייצוגית
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הקלאסיתולהחליפהבמודליםגמישיםמסוגהעיבודהמקביליהמפוזר .
גילויים חדשים בחקר המוח :שינוים אלה במדע הקוגניציה נשענים במידה רבה בם על המוח
כמטפורה .ממצאים רבים בתחום חקר המוח מצביעים על כך ,שכנראה לעולם לא נמצא את
"תאסבתא"המפורסם.הידעבמוחאינומאוכסןתאיםתאיםכמוקוביותבמחסן.גםהניסיונות
לחקות את האינטליגנציה האנושית על יד יצירת אינטליגנציה מלאכותית במחשב ,כזו המחקה
בהצלחהפעילותאנושיתפשוטהכמוראייה,נראהבהתחלהכענייןשלמהירותחישובותחכום
חישובי ,אך עד מהרה הסתבר שהוא הרבה יותר מורכב מכך .המוח ,מסתבר,אינו פועל על פי
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הלוגיקההריאליסטית .
הטכנולוגיההחדשה :אולישינויהתפיסההעמוקביותרנגרםעלידיהטכנולוגיההמודרנית.זהו
השינויהעמוקביותרגםמשוםשהואנוגעלקהלהרחבביותר,וגםמשוםשהואיוצרהרגליחיים
שהם יותר חזקים מכל חשיבה תיאורטית .העובדהשהמחשב ורשתות התקשורת מחליפים את
הספר אינה רק שינוי במדיום .לדבר פשוט כמו מעבד תמלילים ,שבו המילה המוקלדת הרבה
יותר קלה לשינוי יש השפעה עצומה על האופן בו אנו תופשים מה הוא ידע .במקביל ,זמינותו
הרבה של מידע ,היכולת החישובית המאפשרת יצירת מוצרים שונים זה מזה בלחיצת כפתור,
אמצעי הקלט )כמו למשל הבר-קוד( המאפשרים להכניס מידע בקלות ,רשת האינטרנט עם
תוצרת המידע העצום והבלתי מבוקר שלה ,כל אלה ורבים אחרים יוצרים בחיי היומיום מושג
חדששלידע.

כלהתמורותשתוארולמעלהבקיצורנמרץהיוחלקמןהמרכיביםשהנצואתהתפיסההחדשה
של הידע .הידע נתפס בתרבות הפוסט מודרנית כשונה מאוד מן הידע הקלאסי .הוא מתחיל
להתאפייןבמספרהיבטיםחשובים:

 14ראה למשל אסכולת פרנקפורט ,וזרמים פמיניסטים
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סיכום מקיף וממצה אצל שנון )(1993
16
אדלמן ) (1991 ,1989וכן מטורנה )(1987



הואגמישתלויקונטקסטתלוימדיוםתלויתרבותחלקממערכתמורכבתאיןהבחנהברורהביןידעלרגשהואדינמי,משתנה,זמניהואאינושיקוףנאיבישלהמציאותהואדוכיווניהואמאבדמסמכותוהקריטריוניםשלמההוא"אדםיודע"משתנים
למעשההמטפורהמשתנה.אםהמטפורהשלהידעכתפיסההקלאסיתהייתההאבןהקשהכאן
אנו רואים דבר מה שדומה יותר לענן .בתמונה החדשה מאבד הידע את מקומו האובייקטיבי,
סמכותי,בלתיתלוי.ביןהיתרהאדםהפשוטאינורקצרכןפסיבישלידע.בחייוובעבודתוהוא
יצרןשלידע.

נקיטתעמדה
בהיסגרהפערביןהעולםהתיאורטישלהידעלביןהחיים)לאבלימשבריםורעידות(,מסתמנת
שאלהגדולה-האםחיינויראוכמוביתספראושביתהספריראהכמוהחיים.האםאנונמשיך
להחזיק במודלהידע הקלאסי ,הידע כספר  ,והוא זה שיכתיב את חיינו כ"פועלי ידע" ,או שמא
נתחיללראותאתהידעבאופןאורגנייותר,חייותרואתזהנכניסלביתהספר.
כאמור,אתשתיהמגמותניתןלראותבשלהיהמאהה.-20מצדאחדאנועדיםלאקדמיזציה
)חסרת תקדים ולא פעם גם חסרת תכלית( שבה הדעת נעשית מלאכותית יותר ויותר ,מנותקת
יותר ויותר ,דמוית בית ספר יותר ויותר ,וחודרנית יותר ויותר לכל מישורי החיים בצורתה
המלאכותית.17דוגמאמצוינתלכךהיאהניסיונותשלסמינריםרביםלהפוךלמוסדותלהשכלה
גבוהה,לצמצםאתימיה"שטח"שלפרחיהוראהולהרחיבאתהדעתהתיאורטית.דוגמאאחרת
היאהתרחבותההשכלההאקדמאיתהמתבססתעלפולחןפורמאלישלציונים.מצדשני,בפרט
בתעשייה,אנועדיםלהסרתהעטיפותוחיפושפרגמטיאחרידעחי,זורםואיכותיהבאלידיביטוי
בסדנאות ב"חשיבה המצאתית" ו"חשיבה יצירתית" ובמסלולי הכשרה אוטונומיים ופרגמטיים
מחוץלאקדמיה.
אנחנו מאמינים שהמגמה השנייה בהתייחסות אל הידע תהיה דומיננטית יותר ויותר במהלך
השניםהבאותבעיקרמכוחהמציאותהטכנולוגית.אבלגםאםיקשהלהלבואלידיביטוימכוח
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הנסיבות,אנומאמיניםשעלהחינוךלהתאמץולעזורלהלהיותהגישההדומיננטית .מבחינתנו,
להכיןאתהילדלחברהשלהמאהה ,-21פירושולהכיןאתהילדלהתמודדעםמושגחדששל
ידע ומושג חדש של אדם יודע/אוריין .לא עוד הידע הסמכותי החד-כיווני המוכר מבית הספר,
שדמותודמותלבנה,אלאידעמורכב"ענני"יותר,המשרתאתהחייםהיומיומיים.
מגמה זו היא גם חלק מתמונת מצב כלכלית ותעשייתית ,המגדירה לפי דעתנו את דמותו של
האדםשהחברהזקוקהלו.

 17על עניין זה כתב כבר לפני שנים רבות הברמן תחת הכותרת "קולוניזציה של מרחב החיים הממשי"
18
ראה בהמשך בעניין הבעייתיות של חיים בחברה עתירת מידע.





האדםשזקוקהלוהחברה
העלייה המתמשכת בעיסוק בידע מצד אחד ,ושינוי מעמדו של הידע מצד שני ,יוצרים מציאות
חברתית מורכבת .מתוך ניתוח תמונת מצב חברתית זו אנו משרטטים את האדם לו זקוקה
החברהבמספרנקודותמפתחשנראותלנוגםרלוונטיותבמיוחדלחינוך.אנומדבריםבו-זמנית
על מרכיב של הסתגלות לחברה קיימת ומרכיב של השפעה ושינוי לכיוון חברה בריאה יותר.
הפרופיל המשורטט בהמשך אולי היה רצוי בכל תרבות ובכל זמן במרכיביו ,אך הוא ייחודי
לתקופתנוהןבהדגשים,והןבמשמעותהחדשההצומחתעלרקעהתקופה.

האדםהחושב
מיותר אולי ,להזכיר את הצורך באנשים חושבים בחברה המעמידה צורך זה בראש סולם
העדיפויות החברתי .חברה המשקיעה מאמץ חינוכי רב בתוכניות לטיפוח החשיבה למיניהן
והסובלת ממחסור כרוני בכוח עבודה מיומן וחושב ,בעיקר במגזרים עתירי הטכנולוגיה .פחות
מיותרהניסיוןלהביןמההואאותואדםחושבשזקוקהלוהחברה,ומאילוסיבותהיאזקוקהלו
מעברלאכלוסמקומותעבודה.
עלפיהמודלהקלאסישלידע,לחשובפירושולערוךמניפולציהעלידע.מכאןגםנתפסהידע
כתנאי בסיסי ועיקרי לחשיבה עד כדי יצירת שוויון מוחלט בין השניים – לחשוב = לדעת .עד
לאחרונה זו גם הייתה התיאוריה העיקרית בזרם המרכזי בפסיכולוגיה הקוגניטיבית .זרם זה
הושפעעמוקותמןהמטפורהשלהמחשבאשרדיכאההתפתחותשלמטפורותאחרות.במובנים
רבים השפעה זו עיכבה את ההתפתחות שחלה בכלל המדע ,במעבר משמעותי מתיאוריות
19

מכניסטיותלתיאוריותאורגניות .עלפיתפיסהזו,לחשובפירושולערוךמניפולציותעלייצוגים
סמליים של המציאות .במהותה גישה זו אינה שונה מן התפיסה העתיקה ,שעל פיה אנשים
חושביםעלפיחוקיהלוגיקה)ואםלא -אזטובשיעשוכך(.מכאן,שלחנךלחשובפירושולחנך
באומנויותהפורמאליותכמולוגיקהמתמטיקהודקדוק.
אך המחקרים המודרניים הראו יותר ויותר שחוקי הלוגיקהאינם חוקי החשיבה.לקח זמן עד
שבצד תיאוריות עיבוד המידע החלו להופיע תיאוריות אחרות ,שניתן לכנותן בשם הכללי

"תיאוריות התגלמות" .20תיאוריות אלה נשענות על גישה מערכתית אשר קובעת  שניתן
להביןהמרכיביםהקלאסייםבתיאוריותעיבודהמידעבאופןתואםופורהיותר
כהבדלים פונקציונליים בתוך מטריצת פעולה .תיאוריות ההתגלמות רואות את
המערכת הקוגניטיבית כמערכת ארגון עצמי חיה ,ואת פעולת החשיבה כחלק מפעולת יצירת
21

משמעותבתוךמרחבמשמעות .שורשיהשלהחשיבהיונקיםממסורתבתמאותאלפישנים,22
שעיקרההיההמפגשהממשיביןהאדםלעולם.פיאז'הוורנרהיוללאספקחלוציםבעמדתיסוד
23

זוואנומוצאיםאותהאצלחוקריםרביםאחרים .כךלמשל,כותבגיבסון:
"תפיסה איננה ההופעה בתיאטרון ההכרה .היא היות-במגע עם העולם .התנסות בדבר
ולאדווקאלהיותבעלהתנסות.הדברכרוךבמודעות-לבמקוםרקמודעות)הכרה("...

19

בספרו " "The turning pointמתאר קפרה את המעבר מן הפיסיקה הניוטונית לפיסיקה המודרנית
כמעבר פרדיגמטי מתפיסה מכניסיטית לתפיסה מערכתית המקיפה את כל תחומי החיים .ראה גם
בהמשך.
20
ניסיון לתרגם את המושג ""Embodiment
21
ראה למשל ) Overton (1994בספר ” “The nature and ontogenesis of meaningוכן
 22הממצאים החדשים דוחקים בהערכה מינימלית את הולדת ההומוספיאנס המודרני למאה אלף שנה
ויש המרחיקים עד חצי מליון.
23
גונסון ,ליקוף ,טורנר ,אדלמן ,ורלה ,טומפסון ,ורוש בתור מספר דוגמאות ייצוגיות.



לחשוב על פי תפיסה זו אינו אקט חישובי על גבי סמלים אלא פעילות אנושית שלמה ,שהיא
תוצרשלהמפגשעםעולםממשי,הקייםבתוךקונטקסטשלמרחב,זמן,רגש,אישיות,ענייןוכן
הלאה .חשיבה כזו אינה מתנהלת על פי חוקי לוגיקה פורמאליים ,אלא היא מונחית על ידי
24

מטפורות ,ואינטואיציות המבוססות על סכמות גופניות  ,כשם שהן מבוססות על סכמות
25

תרבותיות .זהו אקט שלם של יצירת משמעות עבור הפרט המבקש לבוא לידי ביטוי .ככל
פעילותיצירתהמשמעות,ישבומקוםלהשראה,יצירתיותוגאונות",שהיאאומולידהאויולדת
26

ושניהמונחיםבמלואוברוםמשמעותם" החורגתמעברלכלטכניקה.לחשובטובהואלארק
פונקציה של כשרון .בראש ובראשונה זו פונקציה של רצון של אדם בעל עניין ממצה בנושא
מסוים .זהו ביטוי של עוצמת היחיד ,שעצמתו נתונה בייחודיותו .רוב תלמידי התיכון העוסקים
במתמטיקה למשל ,אינם חושבים טוב ,ולא יהיו מסוגלים לפתח באופן זה חשיבה טובה ,מן
הסיבההפשוטה,שהםאינםמביניםועוסקיםבמתמטיקהכאקטמשמעותיבהגשמתםהעצמית.
במקביל ,המעמד של מבחני האינטליגנציה ,המושתתים על סולם חד-ממדי כמבחן
לאינטליגנציה וחכמה ,נתון מדי יום לוויכוחים סוערים והתיאוריה הקשורה אליהם עוברת
טרנספורמציותבכיווניםשונים)למשלגרדנרבנושאשלאינטליגנציהרב-מימדית(.

החברה של המאה ה 21זקוקה באופן נואש לאנשים חושבים להישרדותה .אך לאו דווקא
לאנשים חושבים במובן של הפעלת פרוצדורות ידועות מראש על גבי ידע נתון  -את זה עושה
המחשבהרבהיותרטובמןהאדם.החברהאיננהזקוקהלאנשיםקונפורמייםשהידעשלהם,כמו
גםסגנוןחשיבתםמשוכפללהמונים.כלזההיהטובל"דורהארובות".היוםאנוזקוקיםלאנשים
בעליחשיבהאיכותית,ייחודית,יצירתית,משמעותית -אנשיםהמסוגליםלמצותאתחשיבתם
המערכתית,אורגניתולחוללקפיצהקוונטיתששוםמחשבאינומסוגללה.

אך אנו זקוקים לאנשים חושבים ,לא רק כדי שאלה יקלטו בשוק העבודה .אנו זקוקים לאנשים
חושביםגםבמובןחשובנוסף-עלמנתלהתמודדעםהסכנותשבחייםבתרבותעתירתידע.
אנומדבריםעל"הרעלתידע"בשנימובנים:
תחילה ישנו המובן המוכר של שטף אינפורמציה בלתי מעובד המציף אותנו מכל עבר ,והוא
בבחינתזיהוםפסיכולוגיהמשפיעקשותעלהנכונותוהיכולתלעבדאינפורמציהבאופןקוהרנטי
ובעל משמעות .ברוב המקרים ,שטף הידע ,בפרסומות ,בחדשות ,בטלוויזיה ובשאר ערוצי
התקשורתהואחד-כיווני,ומקשהעלינולפעולעליו .כמותוהרבה,מגמתיותו,ופעמיםרבותגם
27

איכותו ,מבטיחיםמכלכיווןאפשריאתההתייחסותהחיצוניתוהשטחית.זהוזיהוםפסיכולוגי
משום שהוא פועל באופן ממשי לדיכוי החשיבה .במיוחד כשאנו מבינים חשיבה במינוחים
שתוארוקודם.לאורךזמן,שטףהאינפורמציהיוצראנשיםסבילים,שלאמסוגליםלחשובבאופן
ביקורתי .כאן נדרש לחברה האדם החושב בעיקר כאדם ביקורתי ,המסוגל לסנן אינפורמציה
ועסוקבאופןאקטיביבאיזוןהתקפתהידעעלידיפעילותחשיבהמשמעותית.
המובן השני קשור לעצם העיסוק בידע בצורתו הפורמאלית לאורך זמן .הידע ,גם בצורתו
החדשה ,לא כל שכן במודל הקלאסי שלו ,סובל ממספר תכונות הפוגעות באדם  -הוא מנוכר,
בלתיאישי,כללי,צורני,מחולקומחלק.ישיבהלאורךזמןמולהמחשבבאהבהכרחעלחשבון

24

גונסון כתב ספר שכותרתו "הגוף שבשכל"
25
ויגוטסקי ,לוריא רק כדוגמא.
26
ניטשה ,מעבר לטוב ולרע ,עמוד 116
27
ראה ביקורתו של ניל פוסטמן.





השיחהרבחושי.גםכאןנדרשהאדםהחושבכמישפועלבאופןאקטיבילאיחודוהרמוניה)ראה
גםסעיףהבא(.


האדםהשלם
העיסוקהמוגברבידענושאעמו אתחלוקתהאדם,הןבשלאופיושלהידעשצויןלמעלה,והן
בשל עצם העובדה ,שהוא מצריך משאב אחד עיקרי )עיניים ראש( ,לא פעם על חשבון פנים
אחריםשלהאדם.יתרעלכן,אופייהשלהעבודהבחברההמודרנית,ומןהסתםמגמהזותלך
ותגבר עם השנים ,היא כזו אשר מותירה זמן פנוי רב ליחיד .וזאת בשל גמישות רבה בשעות
העבודה ובמקום העבודה .כל אלה מדגישים את הצורך לאזן את פעילות הידע בפעילויות
28

אחרות המכוונת לאדם כשלם .כך למשל קלי מדבר על מעמד חדש שהולך ונוצר ואשר ניתן
לכנותו מעמד "הצווארון הזהוב" .בעוד שבעלי הצווארון הכחול עובדים עבור החיים ובעלי
הצווארוןהלבןחייםעבורהעבודה,בעליהצווארוןהזהובמצפיםמןהחייםוהעבודהלהתאחד
במפעל משמעותי .אנשי הצווארון הזהוב מבינים איכות חיים לא רק במובן הכלכלי ,אלא גם
ואולי בעיקר ,במונחים אישים של התפתחות וגדילה .ההתפתחות הטכנולוגית העצומה לא רק
מאפשרתאתקיומושלהצווארוןהזהוב-היאדורשתאותו.
במובןמסוים,דורנוהואתוצאהשלמהפכהטכנולוגית,שכהעסוקההייתהבעצמהעדכילא
הבחינהב"פירוקושלהאדםהמאהעשריםהייתהעדהלשתימלחמותעולםולאינספורמלחמות
אחרות בצד עליה באלימות ,הניכור ,תחושת אי שייכות ,בימי שלום .עתה ,כשהמהפכה
הטכנולוגית מאפשרת לנו מרחב של זמן וגמישות ,נדרש מאמץ מכוון לשקם את השלמות .זו
הזדמנותגדולה.


האדםהערכי
אנו מדברים על האדם הערכי במונחים של ערכים פנימיים )ראה פרק שני( ,אשר בביטויים
החברתיקשוריםלאחריותכלפיהסביבההאנושיתוהפיסית.אולימאזומתמידהייתהבעיהשל
אנשים המסתגרים בדלת אמותיהם ,מבחינים בינם לבין סביבתם באופן קשיח ,ומפגינים חוסר
אכפתיות לסביבתם האנושית והטבעית ,אך מעולם לא הייתה לאדם יכולת הרס כה רבה כמו
שיש בימינו .עוצמה טכנולוגית זו ,מחייבת ,לדעתנו ,בגרות ערכית .היא מחייבתאחריות רחבת
אופקים המתעלה על פני גבולות לאומיים ואחרים .כתרבות ,נהגנו עד כה בחוסר אחריות
אגוצנטריתמדהימהביחסליכולתנוהטכנולוגית.


האדםהשונה/אוטונומי
שלאכמובשניםעברו,בהןשוקהעבודההצריךאנשיםרביםבדרגת מומחיותקטנה,וניתןהיה
להחליפם זה בזה ,היום יותר ויותר נדרש כוח עבודה מיומן .כוח עבודה שבמהותו הוא בלתי
חליף .החברה נעשית מורכבת יותר ודורשת שונות רבה בין הפרטים המאכלסים אותה .בשל
העלייה ברמת המומחיות והמובחנות הרבה בין התפקידים הרבים ,הופך להיות כל עובד
אוטונומי יותר בעבודתו .על פי טופלר ודרוקר ניתן לסכם את אפיוני העבודה בעולם הפוסט
מודרניבמספרמאפיינים:
"ניהולאשרמתבססעלהנהגהיותרמאשרעלניהול,הכוונהיותרמאשרשליטה".
"עבודת ידע אינה יכולה להיות פרודוקטיבית אלא אם כן פועלי הידע מגלה מי הוא ,לאיזה
עבודההואמתאים,ואיךלעבודבצורההטובהביותר"
28

(1982)KELLEY



אין כל דרך לקבוע באופן אובייקטיבי מה היא הדרך הטובה ביותר לבצע עבודה מסוימת .אולי
יכולה להיות דרך טובה יותר אך היא מותנת מאוד על ידי הפרט ולא מוגדרת כולה על ידי
האפיוניםהפיסיקלייםאוהמנטלייםשלהעבודה.באותהמידהה"דרךטובה"היאזמנית"
29

לאיכולהלהיותהפרדהביןעבודידעלתכנון.להפך,עובדהידעחייבלתכנןבעצמו" 
במובןזהעובדהידעצריךלהיותאדםאוטונומיהמסוגללקבלהחלטותחשובותבזמןאמת.
היות וקו הגבול בין עבודה לחיים נעשה מעורפל נדרש מן העובד והמעביד גמישות בשעות
העבודה.
עלפיוורנר,האדםהאוטונומיהואבוזמניתהאדםהמסוגללעבודתצוות.
היוםנעשהמאמץלהתאיםאתהעבודהלאדםמבחינתהשעותהגמישות,והאפשרותלעבוד
בבית.מנהליםשלמשאביאנושמחפשיםאתהאנשיםהמסוימיםהמצטייניםבאיכותםהפרטית.

במובנים אלה נשארה מערכת החינוך מובלעת של שמרנות .האידיאולוגיה של חינוך הומוגני
המתאים לעידן הארובות ,צריך להתחלף בחינוך המבקש את האיכות הפרטית של כל אחד
במובן המוטבע במשפט "יחודו של כל אדם היא גם עוצמתו וכשרונו" .את מקום המבחנים
ההומוגניים המבקשים ליצור אנשים הנמדדים על פי אותו קנה מידה צריך להחליף במערכת
פלורליסטית,התומכתבייחודיותאשרבהכלאדםנמדדבקנהמידהאישי.השאלהבמערכתכזו
איננה עד כמה אתה דומה יותר לאחרים )שהוא בעצם המשמעות של התוצאה המתקבלת
במבחנים אחידים( ,אלא עד כמה אתה דומה לעצמך .הפרטיות איננה צריכה להיות רקשאלה
שלהיחיד.גםהחברהככללצריכהלשאולעדכמההיאמאפשרתלכלפרטלמצותאתייחודו.
עדכמהכלפרטמצליחלאיישגומחהחברתיתהמתאימהלובאופןכזה,שניתןלדברעלאיכות
הדדית-מקוםכזההואהמקוםבוהואתורםביותרלחברהובוהחברהתורמתלובאורחמרבי.

בחזרהלמשברהחינוך
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דו"ח וועדת הררי כמו גם מחקרים מקיפים אחרים מצביעים על כך ,שילדים רבים מסיימים
מבית הספר ,כאשר הם אינם כשירים לתפקד בחברה המודרנית .באופן טבעי אנו חושבים
שעלינולהגביראתפעולתהפדגוגיההמוכרת -להוסיףידע,לשפראתמתודיקתהעברתהידע,
לשפראתרמתהידעשלהמוריםוכןהלאה.

אךהאםעודמאותוהדברהואמהשיעזורלנו?

במבט קרוב יותר על מהותו של המשבר נגלה שעיקר הבעיה איננה ביכולת שינון וזכירה ,אלא
דווקא ביכולת לפעול עם סמלים באופן משמעותי .צוואר הבקבוק של הלימוד המתמטי למשל,
איננו שימוש בטכניקות למיניהן ,אלא דווקא פתרון בעיות ,ועוד יותר מכך היכולת להשתמש
בכליםשנרכשוכךשיהיומשמעותייםבחייהיומיום.הבעיהאיננהבידיעתהטכניקהשלקריאה
וכתיבהאלאבהבנתהנקרא-שובבמשמעות.באופןכלשהוניתןלומרשהתלמידיםנפלוקורבן
לעקרותושלהידע.

האםייתכןשעודמאותהפדגוגיההשמהאתהדגשעלהעברתידעתעזור?
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נראה לנו ששינוי מעמדו של הידע בחברה דורש שינוי מקביל בתוך תחומי המסגרת החינוכית.
ביתהספרבמאהה-21שובאינויכוללהיותבית"ספר".מקומושלהידעאינובספרהואבחיים.
ופירושושלדברשעלינולאמץאפיסטמולוגיהחדשה,יחסחדשלידעולמעשההחינוכי -הפער
המוכר בין החיים הממשיים לבית הספר ,ההופך את מעשה הלימוד למשהו מלאכותי וחסר
רלוונטיות ,לא יוכל להמשיך זמן רב .האדם המודרני אינו זקוק לידע רק כמשהו תיאורטי,
סכולסטי,הנצרךכחלקממעמד,השכלהכלליתאובדומהלזה.הידעהואחלקמןהחייםודורש
את הפרגמטיות של החיים .על פי תפיסתנו פתרון המשבר טמון בשינוי גישה יסודי ,בהחלפת
הפדגוגיה הישנה המבוססת על מודל מסוים של ידע ,בפדגוגיה חדשה המבוססת על המודל
החדשובפרטעלהתמודדותעםידעשהואחלקמןהחייםעלברכותיווסכנותיו.

קוויםראשוניםלדמותהשלפדגוגיתהלא-נודע
בעברהיהבןהאיכריוצאלביתספרבעירכדישזהיפתחלוצוהראלהעולם.שורשיוהיובחיי
היומיוםהכפרייםוהמהפכההחינוכית,מהפכתההשכלה,ביקשהלהרחיבשורשיםאלהולהפכו
לבן העולם הגדול .היום התמונה שונה לחלוטין .נראה שמה שחסר לנו אינו ידע .להפך ,מחוץ
לביתהספרהילדנפגשעםידערביותר,ועלפירובמאורגןועשיריותרמאשרבתוכו.למעשה
כמותהמידעשמגיעהאלהילדבעולםהמודרניגדולההרבהיותרממהשיוכללעכלולהביןכל
ימיחייו.הילדאינוזקוקלעודידעהואזקוקלכליםלהתמודדעםהידעשהואבמילאנפגשעמו.
הוא זקוק ליכולת לסנן ידע באיכות גרועה ,הוא זקוק לכלים שיאפשרו לו להתמודד עם חוסר
המשמעותוההיבטהמעקרשבידע.הילדזקוקלכליםשיאפשרולוליצרידע,להמירידע,לעכל
ידעובאופןכלליהואזקוקלכליםשיוכלולהפוךאתהידעממצבוהעקרושטוחהמשמעותלדבר
מהפורהובעלמשמעות.

אחתמהנחותהיסודשלנוהיאשידענעשהפורהברגעשהואנפגשעםהלא-נודע.
בהנחהשהילדמביאעמוידעומידעבכמותגדולהומספיקהנותרלמחנךלהביאאתהלא-נודע.
במלים אחרות ,על החינוך להחליף את הפדגוגיה המוכרת ,פדגוגית הידע ,בפדגוגיה חדשה,
שהדרךהטובהביותרלהגדירההיא"פדגוגיתהלא-נודע".עלפיגישהזוהמורהשובאינוצריך
ויכוללהיותהסוכןשלהידוע-ברוחו,בגישתו,בתכניוצריךהמורהלהיותהסוכןשלהלא-נודע.

הלא-נודע אינו אי ידיעה תמה ,בורות ,קהות אטומה .זהו חלל מחפש .והדרך הטובה ביותר
לתארוהיאעלידימיקודובמרווחשביןהשאלהלתשובהכפישנראהבאיור:1


כאן חושבים




שאלה



תשובה
הלא נודע




איור:1מקומושלהלא-נודע.

אמנםגםלפניהשאלהישנומצבשלאיידיעהאךאיהידיעהשלפניהשאלהשונהבאופןמהותי
מאי הידיעה שאחרי השאלה .במקרה הראשון ,זו אי ידיעה תמה ,בורות ,מין שלילה שאין בה
דבר.במקרההשניאנחנומדבריםעלהלא-נודעכחיובשלתהייה.אלהשנימצביהוויהשונים



בתכלית.שאלההיאהצעדהראשוןבמפגשביןהידועללא-נודע.לאדםשיודעלנווטאתעצמו
בחללהזהישכלמהשצריךכדילהפוךאתהידעלמשהוחי.
אךאיןזהפשוט-המחנךבגישהכזונדרשלבצעמהפךבאופןהווייתו.
במובןמסויםזהדורששנהפוךאתההוראהלדברמההדומהיותרלמדע.

אךגםכאןיששתידרכיםלהביןמההואמדע.בדרךכללכשמלמדיםמדעבבתיספרנשענים
על אפיסטמולוגיה מסוימת ,שמכוחה המדע מאבד את כל ייחודו והופך לעוד ענף של פדגוגית
הידע .למשל ,ה"ניסויים" שעושים במעבדות בית ספר ,על פי רוב אינם בכלל ניסויים ,אלה
הדגמות.הדגמההיאדברמנוגדברוחוובעשייתולמדע.בהדגמההמורהכבריודעאתהתשובה,
בניסויובמדעאמיתילא.היותובהדגמההמורהמכווןלהגיעלתשובהמסוימתהואעשוילסלף
נתוניםגםללאמודעותאולהגיד"הניסוילאהצליח".כיהמורההריהוארוצהלהגיעלתשובה
נתונה מראש .בניסוי אמיתי אין דבר כזה "ניסוי לא הצליח" כל תוצאה היא תוצאה שהעולם
נותן ומכל דבר צריך ואפשר ללמוד .בניסוי ובמדע חשוב להתבונן בכל הפרטים ואפילו על
השוליים ביותר ,בהדגמה עדיף לא להסתכל על הפרטים השונים ,כי אז המורה יוסט ממטרתו
ועשוי לגלות "חס וחלילה" שמה שהוא מנסה ללמד לא מדויק כל כך .ניסוי זה דבר שגורם
לחשוב,הדגמהזהדברשככלשחושביםפחותכךהיאמוצלחתיותר.

נקודתהמוצאשלמחנךכזהאיננההידעשכברקייםבעולםהתיאורטי.נקודתהמוצאשלוהיא
המציאותהיומיומית.הואחווהאתהמציאותהיומיומיתלאכעולםסגור,המוגדרעלידיהידע
שכברקיים,אלאכפוטנציאללדברמהשאינוידוע.עלהנופל,מיםשנשפכיםעלהשולחן,מקלט
רדיו שמתקלקל ,כאב בטן ,כולם הנם הזדמנות למפגש עם הלא-נודע .מפגש עם הלא-נודע,
כלומר,חלוןבתוךחומותהידע,שדרכואפשרלהציץאלהעולםהגדולשבחוץ.עבורמחנךמן
השורה ,רדיו שמתקלקל מניב סדרה של תגובות ,על פי רוב ,אחרי תחושת האכזבה ,הפנייתו
לבעל סמכות שיתקן את הרדיו .הוא רואה ברדיו המקולקל דבר המפריע לשגרת יומו ,דבר
שפוגע באי של בטחון אשר בו דברים ידועים מראש .סוכן של הלא-נודע רואה בקלקול כזה
הזדמנותפזלמפגשעםהלא-נודעוללמידה.באומרנו"הזדמנותללמידה"איננומתכווניםשכעת
יפתח המורה את המקלט רדיו יחד עם הילדים ויעשה להם שעור על "איך עובד הרדיו" .גישה
כזו רק מנציחהאתהיחס הישןלידע ,כדבר מה פורמאלי ונטולחיים .מהשמאפייןאתהמחנך
כסוכןשלהלא-נודעהואהאופןבוהואמביטברדיוכשהואפותחאותו,דרךשמזכירהאתמבטו
של מדען )לפחות בתמונה האידילית של המדען( .כשמחנך כזה מביט ברדיו אין הוא מבקש
לכסותאתהמציאותבידעשכברקייםאצלו,אלאהואמשתמשבידעשקייםאצלוכדילחשוף
אתהמציאותכדברעמוקורבמשמעות.איןהואאומר"הנהקבל",וכברעוברלדברהבאכיוון
שאתהמרכיבהזההואכברהצליחלזהות,אלאאומרהוא"הנהקבל,מענייןלמההואעגול",
או "הנה קבל ,מעניין מדוע הוא צמוד לקבל אחר" .כלומר ,המחנך משתמש בידע שלו כדרך
להעמיקאתהשאלותשהואשואל,ולאכדילכסותעלשאלותשלאחריםאושלובעבר.היותו
סוכןשלהלא-נודעפירושולעוררלחייםאתהמציאותשכברהתגבשהבתוךהידעהסטטיהישן.
צורה זו של הסתכלות על הדברים עוזרת לו ולאחרים סביבו לא לקבל את הידיעות שיש להם
כברעלהקבלכדברמהמובןמאיליו,היאעוזרתלהםלהפוךאתמהשכברידועלפורה.כלזה
אינו בא להוריד מערכו של הידע שאספה כבר התרבות ,להפך ,הכוונה להכניס ידע זה לתוך
קונטקסטחיומשמעותי.






פדגוגיה כזו ,איננה טכניקה מתודית ,משהו שאדם עושה כעבודה בזמן מסוים ואחרי זה שוכח
ממנה ,היא דורשת שינוי בסיסי באופן ההוויה של האדם .פירושו ,להכניס את עבודת החינוך
לקטגוריתבעליהצווארוןהזהוב,הרואיםבעבודתםכלילהתפתחותאישית.כשמחנךכזהפותח
אתמקלטהרדיוהמקולקלהואאינומפעילטכניקתהוראה-הואמבטאאתאומנותחייוכסוכן
שלהלא-נודע.הואמגדיראתעצמוכ"מיילד".מיילדאינומכניסאתהעוברלתוךהרחם,להפך,
הואעוזרלאחרללדתאתהתינוקשלווהואעושהזאתעלידיפתיחתחלונותאלהלא-נודע.אין
הוא רואה את תפקידו בכך שאחרים ישננו ויזכרו את הידע שקיים אצלו ,הוא מבקש לעזור
לאחריםלהשתמשבידעשכברקייםאצלםובתרבותבאופןפורה.

עמדתנו ההתפתחותית בעניין זה גורסת ,שהילד בגילאים הצעירים לא צריך להיפגש עם ידע
פורמלי מעובד ומחולק ,עליו להיפגש עם מהויות משמעות שלמות שיתמכו בפיתוח חוכמה
אינטואיטיבית אינטרדיציפלינרית .התרגום המעשי הוא הימנעות ,בגילאי הילדות ,מעיסוק
בטכניקות למיניהן ותחת זאת עיסוק עמוק ושלם יותר במהות .הפילוסופיה ,בגישתה כמו גם
בזיקתהללא-נודעהיאהמתאימהביותרלהגדרהזו.

בהתאם לכך ,אנו סבורים שבגיל הילדות )עד גיל   ( 13-14צריכה המסגרת החינוכית להתמקד
בזימוןמפגשיםעםדבריםכגון:
פעילותעלכלגווניה).ראהבהמשךבעיקרבפרקעלהלמידה(
פילוסופיה .הכוונה להתעסקות עם שאלות היסוד הקשורות לחיים בכלל ולתחומי דעת בפרט
31

החלמפילוסופיהשלהמתמטיקהדרךפילוסופיהשלהתרבותוכלהבפילוסופיהשלהשפה .
סיפורים.כמיצגיםמהויותמשמעותשלמות.בתוךהגדרהזויכוליםהכנססיפוריהתורהכמוגם
ספרותמודרניתלמינה.
מוסיקה,שירה,ריקוד.כמיצגיםניסיונותאנושייםלטוותאתהזמןבתוךהקשרהרמוני.
טיוליםבטבע.כחלקמןהקשרהבלתיאמצעישלאדםעםגופווסביבתוהטבעית.

אחרישהילדפיתחחוכמהאינטואיטיביתשלמה,הואבשללהתמודדותשיטתיתעםידעמחולק
ועםטכניקותלמיניהן.
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"חייאמתהםפגישה"מרטיןבובר.


.2החינוךוהפרט
חינוךהאדם
בין אם נרצה בכך ובין אם לא עיסוק בחינוך הוא עיסוק באדם .גם אם נתאמץ למקד את כל
תשומת ליבנו רק להיבט מסוים של האדם ,ונרצה להשפיע רק על היבט אחד ,בסופו של דבר
נשפיע על האדם כולו .ההתעלמות השיטתית של החינוך הקלאסי מהיבטים רבים של האדם
אינה פוטרת אותו מהשפעה בהיבטים אלה .היא רק מגדירה את ההשפעה כהשפעה בלתי
מודעתהמונעתעלידיהתעלמותשיטתיתועלידיהמסרשהילדמקבלמהתעלמותזו.
כאשר מורה בכיתה מתעסק רק בפן הקוגניטיבי הוא מעביר מסרים שהם בעלי השפעה רבה
בתחומים אחרים כמו יחסי אנוש ,או הבעה רגשית .במיוחד בעבודה עם ילדים ,לא נוכל
להתחמק מאחריותנו להשפעה זו על האדם השלם  -מפגש חינוכי הנו מפגש של בני אדם
שלמים .במפגש כזה ,לשאלה מי הם הנפגשים וכיצד הם מבינים מה הוא אדם יש חשיבות
מכרעת לגבי מה שניתן להפיק ממפגש כזה .במפגש כזה הופכת השאלה "מה הוא האדם"
לשאלתמפתח,שלאורהנבחנתכלפעילותנוהחינוכית.

אךהשאלהמההואהאדםאיננהרקשאלהתיאורטית,שמחנךשואלומאמץתשובותממקורות
חיצוניים.זושאלהחיהתמיד,שניסוחההקונקרטיביותרהואהשאלה"מיאני".

במעשההיומיוםשלהחינוךקלמאודליפולקורבןלדעותקדומות,להרגליםשירשנומסביבתנו,
לנורמות ואופנות הפועלות בעולם סביב ,ולפעול באופן מכני .למעשה ,תפישות מוקדמות
ומכניותאלהכלכךחדורותבנועדכיללאמאמץמודעלהאיראותןבפרספקטיבהפילוסופית
גבוהה אנו נדונים להיות שבויים שלהן עד קץ הימים .אין זה פשוט להאיר תפישות מוקדמות
אלה ,הן ניטעו בנו מגיל רך ביותר ,יום אחר יום ,שיעור אחר שיעור ,אמירה אחר אמירה .ככל
השבויים המפתחים תלותאל שוביהם ,ועד מהרה מפסיקיםלראות בהם שוביםהמגבילים את
חירותםומתחיליםלראותבהםתנאיוערובהלביטחונםושלומם,כךאנורואיםבתפישותאלה
דרךבטוחה.
אךאםאנומבקשיםלקחתאחריותמתוךחוסרסיפוקממצבושלהעולםהיוםוממצבנובתוכו
נדרש כאן מאמץ מודע ועיקש ,יומיומי כמעט ,לחבר כל מעשה ולו הפעוט ביותר אל שאלת
היסוד-מההואהאדם.

מה שמובא בהמשך הוא תמצות תפיסת האדם כפי שבאה לידי ביטוי בגישה החינוכית של
מיתר,וכפישמניעהאתפעילותנוהחינוכית.עלפיתפיסהזוהאדםמוגדרבאופןהשלםביותר
כ"פועלמשמעות".
להיות פועל משמעות פירושו להזדקק לקטגוריות של משך ושיח המוטבעים בכל פעילות
אנושית .הסעיפים הראשונים בהמשך מנסים להבהיר מה כוונתנו בפועל משמעות ,שיח ומשך
וכיצדכלאלההםחלקמתפיסתהאדםכ"יחידאיתנועה".לאחרמכןננסהלתתמספרדוגמאות
ממחישותלענייןזהוהשלכותיולחינוך.







המשמעותכמגדירהאתהאדם
בספרות המקצועית מתוארים מקרים של אנשים אשר עקב פגיעה מוחית נעשו עיוורים בצורה
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מאודמיוחדת)בליינדסייט( .מצדאחדאנשיםאלהמדווחיםשהםאינםרואיםדבר.מצדשני
כאשרהציגוגירויםלפניעיניהםהםהצליחו"לנחש"נכוןבאופןשהבהירלחוקריםשהםקולטים
גירויראיהומסוגליםלהגיבאליהם.האםאנשיםאלהרואיםאולא?מהבעצםפירושולראות?
הפסיכולוגיההקלאסיתמתייחסתאלראיהכאלקליטהשלגירוייםאךהנהמספראנשיםאשר
קלטוגירוייםואפילוהיומסוגליםלהגיבאליהםויחדעם זאתהיהחסרלראייתםהממדהחיוני
ביותרשעושהאתהראיהלראיהבמובןהאנושי -הםלאראו,עולמםהיהחשוך.אנומביאים
דוגמא זו רק על מנת לחדד היבט מסוים בהוויה האנושית שהוא מובן מאיליו ויחד עם זאת,
חשיבתנוהרציונאליתפוסחתעליו.ננסהלהראות,באותוקושברגסוןנקטבו,שפסיחהזואינה
מקרית .וגם כעת בבואנו להביא לתודעתו של הקורא את החיוניות של היבט זה אנו נדרשים
למאמץשעיקרושבירתהרגלהפסיחה,ועוררותלתופעתהמשמעותאוהממשות.
נאמרזאתפעםנוספת,כאשראדםרואהבאופןרגיל,קורהמשהושלאניתןלהסבירובמונחים
של קליטת גירויים .אותו משהו אחר הקשור כמובן לחוויית ההכרה הנו המהותי ביותר
להגדרתנוכיצוריםחייםואנושיים-אנוקוראיםלדברזהמשמעות.
משמעות איננה עוד אובייקט ,או עוד תכונה של דבר .משמעות היא אותו פן של ממשות ,של
נוכחותהקייםבהוויה.הצבעהאדוםשרואהאדםהואממשי,וממשותזוהיאדברשאינוקיים
לא בפיסיקה לא בפיסיולוגיה ולא בכל ענף אחר של החשיבה הרציונליסטית הקלאסית .הצבע
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האדוםאינואובייקט.זאתממשותפרטיתלאינסוף ,ויחדעםזאתאיןדברשהואממשייותר
מכך.
הרציונאליזםהקלאסימאזימיהיווניםנטהלהמעיטמערכה שלממשותזו,ולאדווקאמתוך
בחירה .היוונים הקלאסיים ,כמו כל התרבות הרציונאליסטית שבאה בעקבותיהם ,היו שבויים
בהתניהכבדהשמהותההיהחברתימעיקרווקשורלהתאינותהאדם.עלפיתפיסתם,התופעה
אינהאלאמראיתאין,הםאיבדואתתחושתממשותה,משמעותה,טעמה.אובדןזה,שבעקבות
ברגסוןאנומסוגליםלהצביעעלתהליךהתרחשותו,לאהיהאלאתופעתלוואילשימושהמוגבר
בשכלהרציונאלי,המטרתי,החברתי,המהנדס.

ואכן זהו המקום בו שני המובנים של המילה משמעות נפגשים .מלכתחילה אנו מדברים על
משמעות בשני מובנים שונים .ישנו המובן האחד כמו ב"משמעות החיים" ,הקושר משמעות
34

במטרה,בטעם.מובןזההקשוריותרלפןרגשי,ערכיואקזיסטנציאלישלההוויה .וישנוהמובן
האחר,כמובשימושלמעלהשבומשמעותמבטאתאתה"תוכן"שלדבר.כמולמשל,כאשראנו
מדבריםעלמשמעותשלמלה.
תחת הפרשנות הריאליסטית ניתן לתמוה על הקשר בין שני מובנים אלה ,שהצדיקו מילה
יחידה.במיוחדכאשראנומתרגמיםאת"טעםהחיים"כמטרההניצבתמחוץלדברומצדיקהאת
קיומו)אמתנצחית,עולםהבא,דורותהבאיםוכןהלאה(.כיהרימשמעותבמובןהשנימדברת
להפך,עלהדברעצמו,עלאיכותוהפנימית)משמעותשלמילההיאבעצםתוכנה(.אךקשירת
"טעם החיים" באמת טרנסנדנטית לרגע החיים היא רק פועל יוצא ,והנה חלק מתהליך עיקור
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פופל ) (1973גודל )(1991
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"האם יתכן כי אמור אומרים "נשים"" ,ילדים"" ,נערים" ואין חשים )למרות כל ההשכלה אין חשים( כי
מילים אלה אין להם בכלל מספר רבים אלא מספר יחיד ,יחיד עד אין קץ?" רילקה עמ' .17
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משמעות זו זהה לשימוש שעושה בה ויקטור פרנקל בספריו



המשמעות במובן השני .וככל שאנו מעמיקים בהבנת ה"משמעות כממשות" כמו בדוגמא של
ה"צבע האדום" כמשמעות ,מתגלה מקום המפגש -המשמעות היא הטעם של החיים.זו איננה
קביעה רציונליסטית הזקוקה להוכחה ,זהו שם של חוויה  .החיפוש האקזיסטנציאלי אחר טעם
החייםממצהאתעצמובמפגשזה.

דקרט,אוליהרציונליסטבההידיעהמתחילאתהגיונותיובהטלתספקשיטתית,המותירהאותו
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רק עם "אני חושב משמע אני קיים"  .מנקודת מבט אנתרופולוגית הוא דוגמא קלאסית לאדם
שאיבד משמעות )במובן של ממשות( ,עד כדי כך שהוא נזקק להוכיח את קיומו ובמילא הגיע
לפתרוןשגםהיהשורשכלבעייתו-החשיבההרציונאלית.
חלקמןהקושישלהחשיבההרציונאליתלהכירבמשמעותכממשותטמוןבעובדה,שמשמעות
איננהאובייקט.הפסיחהשלהחשיבההרציונאליתאיננהפסיחהשבהתנגדות,ועלכןגםאיןכל
דרך להשיב כנגדה .זו פסיחה שבהחסר  -החשיבה הרציונאלית מותירה חלל ריק היכן
שמתחילים חיינו הממשיים .היא עיוורת למשמעות ,לממשות .כשאנו אומרים "דקרט איבד
משמעות"איןהכוונהשהואאיבדאתהמטרהשלחייו,אלאשהואבילהאתמרביתזמנובמקום
שממשותוהייתהשטוחתממדים.מבחינהאקזיסטנציאליתעולםהממשותהיהרדודומנוכרעד
כדיכך,שהואנזקקלהוכיחאתקיומוולתתטעםלמהשהיהנטולטעם.אךכמושקורהפעמים
רבות אנו משתמשים ,כדי לתת טעם ,באותם כלים שמלכתחילה היו הסיבות לאובדן הטעם.
התשובותשכליםאלהיכוליםלהניביכולותלספקרקבמידהוהןמסוגלותלהשתיקולדכאאת
קולות החיים שמלכתחילה יצאו למסע החיפוש אחר הטעם .דהיינו בשקיעה אל תוך בורגנות
מחשבתיתבטוחה.

למהותהשלהחשיבההביקורתית
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נקל להבין אמירות אחרונות אלה ברוח לא נכונה .ביקורת זו על הרציונאליזם המטריאליסטי 
)המטרייליזם במהותו הוא רציונאלי ,אפילו במובן הליטרלי של המילה( איננה ביקורת על
החשיבה .להפך .המחקרים המודרניים בתפיסה מושגית ובפעילות מחשבתית מצביעים
שהתפיסות הקלאסיות על חשיבה היו פשטניות ומותנות על ידי תפישות חברתיות מופשטות
וחסרותבסיס.וויטגנשטייןהיהאוליהראשוןשהפנהאתתשומתליבנולדיפוזיותשלהחשיבה
ומחקריהם הקלאסיים של ליקוף ואחרים על גבולות מושגים ,מטפורות ,וכן הלאה כמו גם
מחקריםעכשוויםשלהמוחוכשלוןהאינטליגנציההמלאכותיתביחסלמטרותשהציבהלעצמה
בתחילתדרכה.כולםמצביעיםעלכך,שחשיבהברובהמקריםאיננהחשיבהרציונאליתלוגית-
היאהרבהיותרמכך.
בחשיבה ישנה עוצמה רבה יותר מכל רציונאליזם .קרוב לוודאי שהרבה מההמצאות הגאוניות
של האנושות צמחו ועלו למרות הרציונליזם ולא דווקא בזכותו .אך אנו רגילים לקשור את
החשיבה עם הרציונליזם ,ובכך לא רק שאנו ממעיטים מעוצמתה  -אנו גם מעודדים גישה
תרבותית שלמה אנטי-אינטלקטואלית המסתמכת על בלבול בין רציונליזם לחשיבה .במובן זה
הרבהמןהזרםשלהעידןהחדש,בשטחיותו,הואתגובהוקורבןלרציונאליזם.אנוסבורים,שאין
כל דרך להתמודד עם מגמה זו של שטחיות מלבד על ידי חשיבה טובה ,קרי חשיבה ביקורתית
משוחררתמהתניותהרציונאליזם.חשיבהשאיננהעיוורתלממשות.אפשרותהשלחשיבהכזו
היאבדמנו.קיומהעשוילהכריעאתעצםקיוםהאנושותבעתיד.
35

"הגיונות" דקרט
36
אנו משתמשים במילה "רציונליזם" כמייצגת את החשיבה ה"מחלקת" והמכניסטית כפי שנגזר
ממשמעות המלה.





הממשותכמשמעות-האדםכפועלמשמעות37
הממשותהיאדברמהשונהמאודמןהסיפורשאנומספריםלעצמנועליהכבניתרבות.ויחדעם
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זאת ,לרוב בני האדם יהיה קשה מאוד לראות את הפער  .הסיבה לכך היא שאנו משתמשים
בסוג מאוד מסוים של חשיבה על מנת לספר לעצמנו מה היא המציאות  -חשיבה שיעודה
המקוריאינולספרלנומההיאהמציאותאלאלטיפולבחומרהמת,נטולהתנועההעצמית -זו
חשיבה מכנית .חשיבה מסוג זה מיועדת במהותה לטפל בכלים ובמכונות .כלומר ,בשליטה על
העולםולאבהבנתו.גםהשפהכתוצרתרבותימותניתבמידהרבהעלידיחשיבהזו.וכךכשאנו
מבקשים לדווח אחד לשני מה היא המציאות ,אנו שרויים במלכוד שקשה מאוד לצאת ממנו.
הדברדורששימושחדשבשפהויכוללנבועמהגעהעדגבולשלהחשיבההמוכרת.כשזונעצרת
בחוסראוניםמתחיללפעולהמנגנוןהאחר.
יששנידבריםבסיסיםשהחשיבההרגילהפוסחתעליהםמחוסריכולתלהתייחסאליהם.שני
הדבריםהאלההםהדבריםהחשוביםביותרלממשותשלנוכיצוריםחיים-המשךוהשיח.

המשךהואאותהחוויהשלזמןפנימיששוםהגיוןרציונאליאוזמןחיצוניאינויכוללהסבירה.
החשיבה הרגילה יכולה לתפוש את הזמן כריקנות הנמצאת בין שני מצבים סטטיים מוגדרים
)כמו מצבי מחוג השעון( וכך גם היא תראה תנועה  -כסדרה של מצבים סטטיים )ומכאן גם
הפרדוכסשלזנון(.אךהיאתתקשהמאודלראותאתאותהמלאותשבריקנותשהיאהמהותית
ביותר לחוויית ההוויה  -הנה למשל המרווח שבין צליל לצליל בפסוק מוסיקלי  -עד כמה מלא
הוא במשמעות .עבור החשיבה הרציונאלית התנועה היא רק תוספת לגוף שהגדרתו הטובה
ביותר ניתנת כשהוא סטטי  -תחילה קיים גוף ולאחר מכן הוא נע .בממשות החיה התנועה
קודמתלגוף.המשךהואעצםחומרהגלםשלהחייםוליתרדיוקאותהתנועהשהיאהשיח.

כשהפסיכולוגיה הקלאסית מבקשת להבין את מנגנון הראיה במונחים של קליטת גירויים ,היא
מדברת על קליטה של גירויים שהם סטטיים בעיקרם ,ואשר מצטרפים זה אל זה כדי ליצור
תנועה .היא אינה מסוגלת לעלות על דעתה קליטה של תנועה כתנועה שלמה ,כיוון שגם את
האדםהיאתופסתביסודוכעצםנטולתנועה.כיצדעצםנטולתנועהיכוללתפושתנועהמבלי
לפרקאותולסדרהשלגירוייםסטטיים?אךברגעשאנולומדיםלראותאתהתנועהשבאדםכמו
גםאתהתנועהשבמציאותנראההחיבורביניהםטבעייותר.
באחדהמחקריםהמפורסמיםבענייןהכניסושניגוריחתוליםשאךנולדולחדרחשוך.מדייום
היו מוציאים אותם אל מחוץ לחדר החשוך ומרכיבים אותם על מכשיר ,כך שהתנועה שעשה
אחדתתבטאבתנועהמקבילהאצלהאחר.ההבדלביןשניהחתוליםהיהשחתולאחדיכולהיה
לנועעלפיבחירתו,ואילוהשנינעבאופןפסיביעלפיתנועתהחתולהראשון.התוצאההייתה
מדהימה  -רק החתול הראשון ראה .נראה שקליטת גירויים לכשעצמה אינה מבטיחה ראיה.
לראותפירושולפעולבאופןאקטיביעלהמציאות.וליתרדיוקלהיותבשיחעמה.
יד מגששת בחושך בניסיונה לזהות עצם שבו היא נוגעת .הנה היא נוגעת בבליטה מסוימת,
חשה בה ,ומשם היא נעה לכיוון חדש ,מקבלת אינפורמציה חדשה ומגששת אחר אינפורמציה
נוספת .האם תנועת היד היא תגובה או גירוי? לכאורה ,אם נתעקש על ההבחנה בין גירוי
ותגובה,נגלהכאןשרשרתשלגירויותגובהשכלאחדמהםקצרמאוד.תחילתהבליטהגורמת
לאצבעותלהחליקאלהמשךהבליטה,אשרבתורהגורמתלידלנועשובבכיווןאחר.אךהאם
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סעיף זה מסתמך בעיקר על עבודתו של ברגסון כפי שבאה לידי ביטוי בספריו השונים.
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טענה זו מהווה גם את הבסיס לסטרוקטואליזם ,ראה למשל אדורנו.



התגובה קרתה אחרי הגירוי או שמא בו-זמנית? נראה שיש כאן מעגל בו-זמני ש"בו-זמניותו"
ומעגליותו,גםמגדיריםמציאותחדשה.כשםשהתקליטוהפטיפוןיוצריםאתהרקוויאםבמפגש
בין המחט לתקליט כך יוצרת הנגיעה של האדם בעולם מציאותחדשה .מציאות חדשה זו היא
מציאותהשיח.אתהשיחלאניתןלהביןבעזרתהמושגיםשלגירויותגובה.זהודברמהחדש:

תנועההמייצרתמשמעות.




משמעות יש לומר ,איננה התוצר ,משהו הנובע מן התהליך והנשמר בסופו  -משמעות היא
תהליךיצירתמשמעות.כשםשהמוסיקהקורהבוזמניתעםהמגע,וישלהעומקשלמשך,כך
גםהמשמעות-כלקיומההואמשךדיאלוגיזה.במובןזהההגדרההטובהביותרליצורחיהיא
היותופועלמשמעות.זותהיהגםההגדרההטובהביותרלאדם.האדםהואדיאלוג,שיח,בעל
נפחשלמשך-שיחבתנועהאותנועהבשיח.זהנכוןבכלהרמות.החלמןהרמההבסיסיתשל
חילוףחומריםבנשימה,באכילה,דרךפעילותהתפיסהוכלהבשיחבין-אישי.

עלפיתפיסתנו,האדם כפועלמשמעות,כמרכזהוויהפועל,הנוהתיאורהשלםוהממצהביותר
שלהאדם.מתוךהגדרהזוגםעולההחשיבותהרבהשישלפעילותכביטויההוויה.

מציאותהשיח-ההבחנהביןפעילותלעיסוקבעשייה
להיותפירושולהיותבשיח.הממשותשאנוחוויםכיצוריםחייםהיאממשותשלשיח.ממשותזו
איננה קליפה של מציאות אחרת ,הקליפה של דבר שהריאליזם יקראו לו אולי המציאות
לכשעצמה.למעשה,המושגשל"המציאותלכשעצמה"אינואלאהפשטהשלהממשות.ממשות
זו אינה עניין סובייקטיבי לא יותר מאשר המוסיקה או הזמן .היא קיימת ממש ,ואין דבר שהוא
עמוק מנוכחות זו בתוך הממשות .זהו המקום ממנו יונקים החיים את מקור חיותם .זהו הסוד
המופלאשלהחיים.
האדםהמודרניהתרחקממשותזו -החליףאתהשיחעמוקהמשמעותבשיחרדודמשמעות.
במובנים רבים כוחה של החשיבה הרציונאלית הוא בהתאפקות משיח .זהו הכלי שבאמצעותו
היאהצליחהלהשתלטעל העולם.עלמנתלהניעדברבתנועהחיצונית,כמושעושיםבשיבוצו
במכונה ,יש צורך להשתיק את תנועתו הפנימית ,לדכא את מבעו הייחודי ,ולהקנות לו ערך
חיצוני המוכתב על ידי מיקומו במכונה .המופשט ,הכללי ,העל-זמני שהם התנאי לכל חשיבה
רציונאלית ,בהכרח קשורים בהתעלמות  -בהתעלמות מן ההיבט החי ביותר בממשות  -היותה
דיאלוגבעלמשך.דרךאגב,דברזהגםמגדיראתעוצמתהשלהממשותכפרטיות.הממשותלא
יכולה להיות במלוא עוצמתה ,אלא בפרטיות זו לאינסוף .רק כך ניתן לחזור ולגלות את עולם
השיח.

במקוםזהכדאילבצעאתההבחנהביןפעילותלביןעיסוקבעשייה.ההבחנההזונעשיתבאופן
המוצלחביותרבהשוואהביןמשחקשלילדיםלמבוגרים.כאשרילדניגשלשחק,ברובהמקרים
הואפועל .כאשראדםמבוגרניגשלשחק,ברובהמקריםהואיתעסקעםעשייה .עלפניהשטח
נדמה שמעשיהם דומים .במבט קרוב יותר נראה את ההבדלים .אלה הבדלים באופן הנוכחות
ובעצםהגישהלמעשה.בעודהמבוגרמציבלעצמומטרהויוצאלדרךבמעיןתגובהאחתארוכה,
ובמטרה להגשים את המטרה ,הרי שהילד מגשש ,מחפש ,בודק ,מחליף חומרים עם הסביבה.
המבוגריוצרבמעשהוהבחנהלוגיתביןהאנילאחר.שניהקירותנועדולהגןעליומפניגירויים
מפריעיםולאפשרלובצלילאחתלהגיעלמטרתו.הילדיוצרבמעשהוהבחנהאורגניתאשרבה
האחר משרת את האני .כל גירוי נבחן מנקודת המבט של המשחק העכשווי ,ויכול להשתתף





במעשהו אם הוא מתאים .נשימת התן והקח שבתוך הפעילות מקנה לה חיות ,שלא נמצא
במעשיושלהמבוגר.מבוגריםרביםעסוקיםמאודבעשייהאךעשייהזונוטלתמהםאתחיותם.
היאמפרנסתאתערכםהחיצוני,אךלאאתערכםהפנימי.לאכןהפעילותהנושמתאשרמחיה
אתהפועל.העיסוקבעשייההואעקרבמהותו.הואשואףלהגשים",לסמן"Vולהמשיךהלאה.
הפעילות היא פורייה ומשתהה אצל ההווה .הנה ילד שהשתמש במספרי זיג זג ,וגילה שהדבר
דומה לפה של תנין .עד מהרה גדל ראשו של התנין מסביב לפיו ואחר כך כל גופו והנהר.
הפעילותהיאפורייהכיווןשהיאעובדתעלהגבול.עלנקודתהמגעוהמפגשביןהאנילאחר.כל
עיקרה הוא המפגש בין הידוע ללא-נודע .הילד בפעילותו פותח חלון ללא-נודע .מפגש זה בין
הנודע ללא-נודע הוא מקור הפריון .העיסוק בעשייה מסתגר בידוע .הוא אינו מסוגל להתרענן
ולקבלדברמהחי.
היצירה,הבריאה,הפריוןהןענייןשלשיח.ההשתהותבתוךהשיחמקפלתבתוכהאתמלוא
המשמעותשלהממשות.במקוםזה,כמושאומרבובר,אתהנקראעלידיהממשות.דיבורושל
העולם אל האדם אינו רק בגדר מטפורה ,דיבור איננו רק דיבור בשפה האנושית מילולית ובכל
מקום שהאדם נוגע בעומק הממשות הוא מגלה את נוכחות העולם כנוכחות של קריאה של
דיבור,שלשיח.

ערךפנימיוערךחיצוני
ההבחנה בין פעילות לבין עיסוק בעשייה היא חלק מהבחנה רחבה יותר דהינו ההבחנה בין
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תנועה פנימית לתנועה חיצונית או בין ערך פנימי לבין ערך חיצוני .הבחנה זו מגדירה שני
אופניםבהםאדםיכוללהביןאתעצמו,שהםגםשניאופניםבהםאדםיכול"ליצור"אתעצמו.
על פי תפיסתנו הערך הפנימי קודם לערך החיצוני ואנו רואים את הנטייה התרבותית להקדים
אתהערךהחיצונילערךהפנימיכמקורתמידילפגיעהבאדם.
ההבחנה בין תנועה חיצונית לתנועה פנימית קובעת ,כאמור ,שתי תשובות שונות בתכלית
שאדםיכוללתת)ביןבמודעוביןשלאבמודע(לשאלהמיאני?
התשובה האחת קשורה לערך החיצוני  -זו הסיפור ,הדימוי ,האובייקט שהוא יוצר מעצמו.
אובייקט כזה זקוק לאישור .הוא בנוי מחומר גלם חברתי ,וקיומו הוא ערכו וערכו תלוי במה
שהאחרהמוכללחושבעלאובייקטזה.ערךחיצוניפירושוליצורדמותאדםעוברתלסוחרדמות
אדם שאחרים יכולים להתייחס אליו" .אני כללי" כזה שבדומה לשאר המוצרים של החשיבה
הרציונאלית הוא מאופיין בחוסר תנועתו ,באי-תלותו לכאורה ,ובשתיקתו חסרת השיח .אני זה
נולד בסיפור התרבותי וכחלק מן הכוח המעצב שמשתיק את התנועה הפנימית של המציאות,
כדי לכפוף אותה לתנועה ממקור חיצוני .יש כאן שילוב של חשיבה מכניסטית עם מסורת
תרבותיתשהופנולטיפולבאדםהחי.
אךאניזה,דימויזה,שונהמאודמדברמהאחר -מערךפנימי -מ"מיאני"הממשי.אניכזה
אינוזקוקלאישור.הואזקוקלמגע,לשיח,ולתשומתלב.אתהערךהפנימיבונההאדםמחומרים
אחריםמאשרהערךהחיצוני.אניפנימיזהאינואובייקט,הואאינוצריךלהוכיחאתקיומועל
ידי תנועה חיצונית כלשהי .את חומר הגלם שלו הוא מקבל מעצם ה"היות במגע" .מעצם
האפשרותלהיותנוכחובשיח.איןנוכחותשאיןבהשיח.

הערך החיצוני מוכר לכולנו ,והוא מקור רוב הפחדים שלנו לגבי עצמנו וילדנו .הקיום בתוך
התרבותאינויכוללהיותקיוםפסיבי.ערךחיצוניהואדברשכל הזמןצריךלשמראותולטפח
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בתנועה פנימית אין הכוונה לתחום אזור פנימי להבדיל מאזור חיצוני ,אלא להבחין בין תנועה
שמונעת על ידי הממשות )ממשות התנועה( לבין תנועה המונעת על ידי הסבר/רעיון חיצוני לתנועה.



אותו ולאשר אותו ,שכן ,אם לא יעשה כן ,הוא ייהרס .דומה שישנו מן כוח שלילה עקרוני
בתרבות )הקשור באותו פן של התאפקות ושלילה( ,המפעיל לחץ על הערך החיצוני ומאיים
לרסקאותו ולבטלאותו .לחץ אטמוספרי זה הוא כה חזק עד כיאנו מרגישים צורך להלחם על
הדימויים שאנו יוצרים .עלינו "להחדיר בטון" לכל מעשנו ,ובפרט לתוך הדמות העושה את
המעשים ,כדי שאלה יוכלו לעמוד בלחץ .שלילה גדולה זו נובעת מהפנית החשיבה שבמקורה
נועדה לעצמים המתים כלפי היצורים החיים ,ובפרט האדם )ראה בהמשך בנושא האלימות(.
לפעולבאופןכזה,פירושולהפעילהתאפקותמשיחכלפיהאדםהאחר -כלומרבאופןמהותי-
שלילתוכתנאילזכאותקיומו.ליצוראובייקטבמובןזהפירושולשלולאתהשלילה.

אדם מבוגר )ופעמים רבות גם הילד( ,אינו יכול פשוט לא לעשות דבר או לא להיות דבר .מגיל
צעיר מאוד נדרש האדם להיות מישהו .הפחד הגדול ביותר של האדם הוא להיות לא-כלום.
וזאתמשוםשלהיותלא-כלום,כלומרלהפסיקלהזיןאתהערךהחיצוניבחומריםמקשיםשיוכלו
לעמוד בפרץ הביקורת החברתית ,פירושו להתמוטט אל הלא-נודע .הפסקת מאמץ ההוכחה
העצמית  -שהוא הדבר המהותי ביותר לתנועה החיצונית פרושה קריסה אל תוך הכלום .על
האדם בעל הערך החיצוני להוכיח כל הזמן את קיומו לעולם ,וככל שהוא עושה את זה באופן
מוצקיותר -כךיטב.אדםמוכיחאתקיומועלידיזהשהואעושהמעשיםחשובים,עלידיזה
שהוא אינו טועה ,על ידי זה שהוא יודע ,על ידי שה שהוא צובר רכוש ,על ידי זה שהוא צובר
השפעה ,פרסום .כל אלה משריינים את הערך החיצוני .חשוב לראות ששימור הערך החיצוני
במישורזהפירושולהיותקיים.
מעמדוהבסיסישלהאדםבבחינתערךחיצוניהואמעמדשלהצדקהעצמית.הואמעמדשל
הגנהבפניביקורתהצדקבפניהלחץהאטמוספרי.והדרךלהתמודדעםהשלילההגדולההיאעל
ידי פניה לערך חיצוני עמיד יותר ,על ידי יצירת אובייקט שריד .בני אדם עסוקים מאוד ביצירת
הסיפור הזה הקשיח שיקנה לאני זכות קיום .ליצור זהות פירושו לשלול את השלילה .כל אדם
מיצרסיפורשבעיקרוהואשלילהשלהשלילהשהואכוחכנגדהכוחהמוחץ.כאןגםנמצאאת
החרדההאופייניתלערךהחיצוני-ואתהאתהנוירוזותהמוכרות-החרדהמהתמוטטות.

והנה,פרנוסוהמתמידשלהערךהחיצונינעשהעלחשבוןהערךהפנימי.הערךהפנימיניזוןמן
המפגשעםהממשי.כשאנופוגשיםאדם,למשל,ועסוקיםבקבלתאישוריםוחיזוקהסיפורשלנו,
הכללי,המופשט,הקשיח,בובזמןאנומונעיםאפשרותשלשיחממשי.אותושיחשישבומשך,
שישבוחילוףחומריםשיכוללהזיןאתהערךהפנימי,אתהאניהאותנטי.
האניהאותנטיאינוזקוקלאישור,אךהואזקוקלאינטימיות.
הואאינוזקוקלהצדקהאךהואזקוקלמגע.
הואאינוזקוקלקירותהגנה,אךהואזקוקלבית.
הואאינוזקוקליצוררושם,אךהואזקוקלתשומתלב.
הואאינוזקוקלהגדרהעצמיתמילולית,אךהואזקוקלחופשתנועה.
הואאינוזקוקלעסוקבעשייה,אךהואזקוקלפעילות.

לגלות שיש קיום מחוץ למישור הערך החיצוני ,כלומר לגלות את הממשות של הערך הפנימי,
הממשות הבלתי תלויה ,פירושולצאת לחופשי .גילוי כזהאינו גילוי שכלי קוגניטיבי בלבד .זהו
גלויהווייתיהמהווהתנאילחרותהרוח,כמוגםלחרותהמחשבה.בניאדםמשלמיםמחירכבד
בעיסוקםבערךהחיצוני -אוליהכבדביותרשאפשרלהעלותעלהדעת.הםמוכריםאתהערך
הפנימיועמואתהטעםומשמעותהחיים.החיפושאחרמשמעותהחייםיכוללהיוולדרקמתוך





אובדן הערך הפנימי .העיסוק בערך החיצוני פירושו איבוד הקשר עם מה שהוא חיוני לחיים -
האני.
הטעםלחייםלעולםלאימצאבערךהחיצוניאךלרובמחפשיםאותושם.עלפירוב,חיפוש
משמעותלחיים,חיפושמטרהלחייםנעשיםבאותםכליחשיבהשהולידואתהניכורהראשוני.
אדםבעלערךפנימיאינושואללמההואחי-הואיודעזאתבכלהווייתו.

החיפוש אחר ערכים חיצוניים נושא בדורנו פנים שונות .בין היתר ניתן לראות בהרגלי צרכנות
יתר מעין חיפוי על חוסר משמעות ,וניסיון לחזק את הערך החיצוני באופן הישיר ביותר על ידי
הצפתובקנייניבעלותחיצוניים.

ממדיםשלמשמעותבממשות
האדםהואהרבהיותרמאשרמכונההמגיבהלגירויים.הואהרבהיותרמאשרמכונה.יותרנכון
לומר,שכלאותומנגנוןמורכבשהואהאדםביןאםנסתכלעלהמוחמערכתהעצביםהגוףאו
הקשרביניהם,משרתמשמעותשקיומההתמירחורגמעברלכלהסברמכניסטי.המשמעותהיא
העיקרוןהמאחדבזהותהאישית,והיאנולדתבמפעלשלשיחבעלעומקשלמשך.אוליברסאקס
בספרו"האיששחשבשאשתוהיאכובע",מתאראדםבשםג'ימישאיבדאתיכולתולזכור.כל
דבר ,מעבר למספר שניות ,אובד בתהום שאין לה תחתית .קשה לדמיין איך נראה עולמו של
אדםכזהאךכפישמתארהמחבר:
"הייתהלומעיןאנרגיהועוצמהחיתיתאךלצדזהמצאנואצלורפיוןמוזר,פאסיביותוגם)כפי
40

שכולםציינו("חוסרעניין";הואיצראצלכולנורושםחזקש"משהוחסר "...
כששאל אותו המחבר האם הוא נהנה מן החיים ענה "אני לא יכול להגיד שאני נהנה"...
וכשהמשיךהמחברושאל"אזמהבכלזאתאתהמרגישכלפיהחיים?"
"קשהלילהגידשאניבכללמרגישמשהוכלפיהם"
"אבלאתהמרגיששאתהחי?"
41

"אםאנימרגיששאניחי?לאממש "...
והנהיצאלמחברלראותובביתתפילהוזהתיאורו:
"צפיתי בו כשהוא כורע על ברכיו ונוטל לפיו את לחם הקודש והשתכנעתי מהשלמות
והמוחלטות של דבקותו ,מההתמזגות המלאה של רוחו באווירת המיסה .בהשקט,
בדבקות,ומתוךריכוזוקשברוגעיםנטלחלקבטכסאכילתלחםהקודש.הואהיהנתון
כל כולו לרגש .באותם רגעים לא הייתה שכחה ,לא הייתה תסמונת קורסאקוב ,והיה
קשה להאמין שהן קימות .שכן כעת לא היה נתון לחסדי מכאניזם שגוי ומטעה ,אותו
רצףחסרפשרשלעקבותזיכרון,אלאהיהשקועבעשייה,עשייהבכלישותו,שנשאה
בכנפיהרגשומשמעותבתוךאחדותוהמשכיות,אחדותוהמשכיותשלמותכלכךשאי
אפשרלפרקן.....אותםדבקותוריכוזראיתיגםביחסלמוסיקהואומנות:שמתילבשהוא
42

מצליח"לעקוב"בקלותאחרימוסיקהאודרמהפשוטה "...
ובהמשךהואמוסיף:
"ג'ימי שהיה אבוד כל כך בזמן המרחבי המתפשט היה מאורגן ולחלוטין בזמן ה"כוונתי" של
ברגסון.כלמהשהיהעמוםוחמקמקכתבניתצורנית,היהיציבושלםלגמריכאומנותאוכרצון"
40
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ג'ימי נשאר סובל מחורבן נירולוגי ,חורבן שבמינוחים של המדע הניסויי אין כל דרך לשקם או
להתגבר עליו" ,אבל" ,ממשיך סאקס" ,המדע הניסויי ,האמפריציזם ,אינו לוקח בחשבון את
הנשמה,אינומתחשבבדבריםשקובעיםומעצביםאתהקיוםהאישי".ואכן,ג'ימיהתחיללעבוד
בגינון ובמשך הזמן נעשה אדם שונה לגמרי "-הוא כבר לא עצבני ,חסר שקט ,משועמם ואבוד,
אלאקשובמאודליופיולרוחניותשלהעולם.הואעשירבכלהקטגוריותהקירקגוריות:באסתטי,
בערכי,בדתיובדרמטי".
אותו פן של רוחניות ,אותה נשמה ,היא עקרון המשמעות המאחד ,המתיך יחדיו את מעשה
השיח גירוי ותגובה לתוך רצף של משך בעל חיים .זהו אותו עקרון החסר למחשב שאוסף
הגירויים שהוא קולט חסרים את השלמות המשמעותית .הלוגיקה הרציונליסטית שלנו אומרת
שקליותרלקלוטעצמיםסטטייםוהרבהיותרקשהלתפוסעצמיםבתנועה.המציאותמראהאת
ההפך:אנומפסיקיםלהבחיןבמהשאינובתנועהואילועלסמךנתוניתנועהמעטיםביותראנו
מסוגליםליצורתמונה שלמה.כךלמשל,במחקרהמוכרבוהצליחואנשיםלזהותתנועתאורות
עלמסךכאורותשחוברול7מקומותבגוףהאדם.
אנו רואים זאת בדוגמא נוספת שמביא סאקס  -נפגע אשר על שמו נקרא גם הספר "האיש
שחשבשאשתוהיאכובע",ואשראיבדאתיכולתולראותאתהשלםבאופןמשמעותי.הואראה
חלקים כאלה וחלקים אחרים באופן המזכיר מאוד את פעילותו של מחשב מתוחכם ,וגם ללא
אותה איכות רגשית המלווה כל תפיסה שלנו .על מנת לתפעל בעולם הוא זקוק לשיר .אשתו
מעידהעליו:
"הכלהואעושהכשהואמפזםלעצמו,אךאםדעתומוסחתוחוטמחשבתונקטע,הואקופא
על מקומו ואינו מזהה את בגדיו או את גופו .הוא שר כל הזמן :שירי אכילה ,שירי התלבשות,
שירי מקלחת ,שירים לכל דבר .הוא לא יכול לעשות שום דבר אלא אם כן הפך אותו לשיר"
השירבמקרהזהאינומקרי -הנפגעהואמוסיקאימחונן.אבליתכןשגםאלמלאהיהמוסיקאי
היה משתמש בשירים  -לשיר יש את העוצמה המאחדת הזו של המשמעות .ד"ר פ הצליח
להתגבר על הבעיה המוחית באמצעות עוצמתו הייחודית שם לעולם היה משמעות .אותה
משמעותאפשרהלולהמשיךלחיות.לכלאדםישמקוםשבוהעולםהואבעלמשמעותעמוקה
יותרעבורו-זוגםצריכהלהיותנקודתארכימדסלחינוךבעלמשמעות.
להפוךדברמהלשיר,פירושולהכניסאותולרצףשלמשמעות.פירושולאסוףאתהמקטעים
השוניםולטוותאותםבמעשהמאחדבעלקצבפנימי.זהובעצםלבליבושלפועלהמשמעות.
לאצריךללכתדווקאלנפגעים,אףעלפישהםבהחלטמבליטיםאתהעניין.כולנומכיריםאת
חווית הצלילה את תוך ליבם של דברים ,בשעה שרצף של דברים חסרי משמעות מקבל לפתע
נפחשלמשמעותומתחברלתמונהרציפהאחת.כולנומכיריםאתה"קליק"של"הבנתי!"
חשוב לראות שהעיקרון המאחד בפעילות יצירת המשמעות איננו עקרון תיאורטי .זהו עקרון
הדורשאתהפעילות,אתהמגעעםהמציאות.בתוךהמגעהזהגםנמצאקסםהבריאה.
באותו ספר מתאר סאקס מקרה נוסף של אישה עיוורת מלידה ,אשר כה הורגלה לתלות
במשפחתהעדכימעולםלאלמדהלהשתמשבידיה.זוגידיהמבחינתההיהכאובייקטים"גושי
43

בצקחסריערךוחסריתועלת,אניאפילולאמרגישהשהןשייכותלי "...
הידייםלאהיופגועותכלל.הןיכלולקלוטגירויים,אךלאיכלולזהותשוםדבר.דברמההיה
חסר בהם  -העיקרון המאחד של המשמעות .הן קלטו גירויים אך הייתה חסרה בהן התנועה
החקרניתהמבקשתליצורמשמעות,חסרהיההשיח.היאלאהייתהמסוגלתלזהותדברשניתן
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בידה .בתמיכתו של הרופא היא עברה תהליך אשר בו למדה אט אט להשתמש בידה ולהפוך
44

ל"יחידאיתתנועתית" .
"כעך זוהה כלחם עגול עם חור בתוכו ,מזלג כעצם מאורך ושטוח עם כמה שיניים חדות.אך
דרךניתוחראשוניתזופתחהפתחלאינטואיציהמידיתועצמיםזוהוכהרףעין...וסוגזהשלזיהו
לא אנליטי אלא סינתטי ומידי  -היה מלווה בהנאה מרובה ובתחושה שהיא מגלה עולם מלא
45

קסם ,מסתוריןויופי "....העצמיםהשכיחיםביותרהסבולההנאהועוררובהרצוןעזלשכפלם.
היאהתחילהלעבודעםחומר,ועדמהרההתפרסמהבתורהפסלתהעיוורת.
אדםמבין,חש,מזהה,דרךזהשהואפועל.כמעטמיותרלהזכירבהקשרזהאתפיאז'האשר
השתית את כל פעולת ההתפתחות המנטלית על סכמות סנסומוטוריות ,שנבנות בילדות
באמצעות חקרנות אקטיבית .מה שאנחנו מזהים בפעולה זו של חקרנות אינו רק התכונות
ה"פיסיקליות" של החומר .אנו מזהים את המשמעויות שלהן בעולם האנושי .גיבסון ,מחוקרי
התפיסה החשובים בדור האחרון תבע מושג "אפורדנס" ) .(AFFORDANCEאפורדנס של דבר
הואמהשהדברמאפשר.
הפעולהיוצרתהמשמעותתמידהיאסוגשלשיח.אךלאכלשיחדומהלרעהו,לאכלשיח
הוא בעל עומק חוויתי המסוגל לסחוף את כל האדם אחריו ולאבד כליל את הקטגוריות
הרציונליות של מובחנות שבסתירה .בובר עושה את ההבחנה בין שיח אני-הלז לבין שיח אני-
אתה.אניהלזקשורביכולתהלפרקולהסתכלמבחוץ,ביכולתליצוראובייקטמנותק -לז.היא
קשורה באותה התנגדות ,באותה התאפקות המקפיאה את העולם בשתיקתו .זיקת אני-אתה
משחררתאתהעולםמקפיאתווחושפתאתהנוכחותהבלתיאמצעית-אתמקורהחיים.
בספרו סאקס מתאר את רבקה המפגרת אשר מכל הבחינות האובייקטיביות ,בקטגוריות של
הלז ,הייתה פגועה .המבחנים שהמחבר עשה אתה בפגישה ראשונה גילו ליקויים חמורים בכל
תחום שאפשר לעלות על הדעת ,מכל הבחינות הא התנהגה כילדה בת שמונה שנים .אך הנה
נזדמןלולפוגשהבמקוםאחר,בהקשראחרמןהמבחנים:
"...היה זה יום אביב נפלא...וראיתי את רבקה יושבת על הספסל ,מביטה בדממה
ובהנאה גלויה בעלווה של חודש אפריל ,התנוחה שלה לא הסגירה שמץ מהגולמנות
שנקבעה בתודעתי בפגישה הקודמת .הישיבה שלה על הספסל בלבוש אוורירי ,ובפנים
שלוויםומחייכיםקמעה...כשהתקרבתישמעהאתקולצעדיופנתהלעבריבחיוךרחב,
כאילו אמרה 'התבונן על העולם כמה נפלא הוא' ואז פרצו בקילוחים ג'קסוניאנים,
פליטות פואטיות משונות ופתאומיות 'אביב'' ,לידה'' ,צמיחה'' ,מרגש'' ,התעוררות
לחיים'' ,עונות'' ,כל דבר בעתו',מצאתי את עצמי חושב על קהלת' :לכל זמן ועת לכל
חפץתחתהשמיים.עתללדתועתלמות,עתלטעתועת‘...זהמהשרבקהפלטהבדרכה
המקוטעת...מדוע הייתה מפורקת כל כך קודם ואיך יכלה להיות מלוכדת כל כך כעת?
הייתהליתחושהחזקהעלשניאופניחשיבה...הראשוןסכמתי...ושבונתגלתהלקויהכל
כך ,חסרה בצורה נוראה .אך )המבחנים( לא הצביעו על כשריה החיובים ,על יכולתה
לתפוש את העולם הממשי  -עולם הטבע ואולי גם עולם הדמיון כשלמות פואטית
לכידהומובנת...ובעודימהרהרנזכרתיכיצדהיארוקדת,וכיצדבכוחהריקודלארגןאת
46

תנועותיההגולמניותוהמגושמות ".
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השווכלזאתלתיאורושלבובר:
"הרינימסתכלבאילן.
יכולנילראותובבחינתמראה...
יכולנילחושאותובחינתתנועה....
יכולנילשייךאותולמינווסוגו...
יכולנילפסוחפסיחהגמורהעלייחודווצביונוושובלאאראהבואלאמבעלחוקבלבד...
יכולנילהקלישוולהנציחוכדימספר...
אולם יכול גם שיתרחש ,מתוך רצון וחסד כאחד ,שעם הסתכלותי באילן אהיה משובץ בזיקה
אליו,ושובאינולז.עצמתהשלהבלעדיותתפסתני.ואיןצורךכלעיקרשאהיהמוותרעלשום
דרךמדרכיההסתכלותשלי...אלאהכל,מראהותנועה,מיןוטופס,חוקומספר-כולםמאוחדים
בו ללא הפרד....אין האילן רושם מן הרשמים ,אינו משחק לכוח המדמה שלי ,ליקרת חליפות
47

רוחי,אלאממשהשרויועומדנכחי "...

השמחה-ביטוילעקרוןהמאחד
האקזיסטנציאליזםצמחעלרקעאינטלקטואליובמובניםרביםהואמרדבחוסרהמשמעותשיש
בעיסוקבידעלשמו.תוצרשלהחסרהממשות.מכאןגםהפסימיותהמאפיינתלפחותזרםאחד
של האקזיסטנציאליזם .קירקגור טווה הרבה מן הפילוסופיה שלו סביב הוויתור הגדול בחייו
הפרטיים ,והבאים אחריו לא תמיד ראו צורך להיחלץ מן החרדה משוללת התקווה .ללא ספק,
הזרם האקזיסטנציאלי בראשית דרכו היה חלוץ בנכונות להיפגש עם חרדה זו ועם האינות
שהולידהאותהאךהאםמפגשזהעםהאינותהואבהכרחחסרתקווהלכלאורכו?
ווילסון הציע לקרוא בשם "אקזיסטנציאליזם פנומנולוגי" ,לאקזיסטנציאליזם חדש שיחליף את
האקזיסטנציאליזםהמזוההביותרעםקירקגור,הידגרוסארטרשלאהיהמסוגללחדוראתערפל
השליליות שעטף אותו .ווילסון טוען ,שעבור סארטר לא היו "חוויות שיא" אלא רק עשית טוב
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מחוסרבאלטרנטיבהטובהיותר .
האקזיסטנציאליזםהחדששמציעווילסוןהואאופטימייותרמבלילאבדאתעומקו.הואנשעןעל
חווית משמעות עמוקה הטמונה בלב הממשות  -בלב האינות .חוויות שיא )אברהם מסלו(
שווילסון מתאר כ"השמחה שאנו חווים כאשר המחסומים מתמוטטים ומרחב החופש שלנו גדל
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בפתאומיות" .אותומרחבשהואגםמקורהחרדההממשיתשלנוכפישכותברולומיי:
"בעבודתי בפסיכיאטרייה מצטברת והולכת עוד ועוד עדות לכך,שהחרדה בימנו איננה
נובעתכלכךמןהפחדמפניהעדרסיפוקליבידינליאואיבטחוןאלאדווקאמפחדושל
החולה מכוחותיו הוא....אותן אפשרויות של ידיעה וחוויה אשר היחיד איננו יכול או
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איננורוצהלהגשים" 
השמחה היא אם כן צידה השני של החרדה וכשם שהחרדה הולכת יד ביד עם אוטיזם )ראה
בהמשך(כךהשמחההולכתידבידעםהגשמהעצמית.
שמחהזוהיאאביסודבמסורתהיהודיתבכלל,ובמסורתהחסידותבפרט.לפיהיהדות,השמחה
היאמצבוהטבעישלהאדם.ככתוב"ושבחתיאניאתהשמחהאשראיןטובלאדםתחתהשמש,
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"אקזיסטנציאליזים"
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כי אם לאכול שם טוב מסופר ,שכבר בצעירותו היה שמח בכל דבר ,בשמיים הכחולים ובשמש
הזורחת...עלפיהיהדותהשמחההיאמצווה,ככתובבתהיליםק":עבדואתה'בשמחה".וכדברי
רבי נחמן מבראסלב "מצווה גדולה לשתות ולשמוח" .היא באה לידי ביטוי בשמחת המצווה
ועבודת ה' ,אך לא רק שם שכן בחסידות בפרט ,עבודת ה' איננה מתבטאת רק בלימוד תורה
וקיוםמצוות,אלאגםבמובןכללייותרשלחייםלאורו.הדברמתבטאבריקודהחסידי,בנגינה,
ובמיוחדבאלידיביטויבחגים.ואכן,רביםחגיהיהדות)והשבתבכללזה(שהשמחההיאבהם
ממהות ההוויה ,כנאמר "ושמחת בחגך והיית אך שמח" .שמחה זו איננה שמחת הפקרות או
הוללות ,היא איננה השמחה של המרבה ברכוש אלא להפך  -השמח בחלקו .פרשנויות על
השמחה ביהדות בדרך כלל מדגישות שמדובר בשמחה פנימית ,באותה חיוניות הנובעת ממתן
אמון בעולם ,ובראייתו כבן-שיח שיש בו תשובה .היהדות איננה יחידה בכך ,למעשה נראה
שבכלהדתותמזוהההמצבהרוחניהבסיסיעםחדווה:
"על ברכיה של החדווה כל יצור נברא ,ממעיינה של החדווה הכל יונק את חיותו,
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לקראתהחדווההכלצועדובא,אלחיקהשלהחדווההכלנאסף" .



ניסיתי בסעיפים האחרונים להביא דוגמאות רבות לפעילותו של העיקרון המאחד,
אותו עקרון המשתית את האדם כפועל המשמעות .ניסיתי דרך הדוגמאות להאיר
פעם נוספת את החשיבות של המשך והשיח .כל זה ,מבחינתי הוא בעל השלכות
חשובותלגבימטרתהשלמסגרתחינוכיתודרכיעבודתושלהמחנך.


בחזרהלחינוך
אנימאמיןשתפקידנוהעיקריכמחנכיםהואלתמוךבאדםכפועלמשמעות,אוליתרדיוקלתמוך
באותהיחידאותתנועהאומשמעות,שכיניתילמעלהגםבשם"התנועההפנימית".אנימאמין,
שהדרך הישירה ביותר לתמוך בתנועה זו ,כמו גם הדרך הטובה ביותר להעריך את הצלחת
תמיכהזוהיאבהתמקדותבפעילות.
השאלההמרכזיתשהעומדתבפניגישהחינוכיתכזוהיא:

כיצדניתןלתמוךבפעילות.כיצדניתןלתמוךבהעמקתהפעילות.אוכיצדניתןלתמוךבעיקרון
המאחדשלהמשמעות.

כמובן שיש לראות שאלה זו על רקע ההבחנה בין פעילות לעיסוק בעשייה .השאלה היא כיצד
לתמוךבפעילותשאינהרקעיסוקבעשייה,אלאהיאביטוילתנועההפנימיתמייצרתהמשמעות.

מחקריםמדעייםוחינוכייםעסקומעטבשאלהזו,ביןהיתרמכיווןשמעטמאודידועעלהפעילות
ועל ההבחנה בין פעילות לעיסוק בעשייה .אחד האנשים שעסק בשאלה זו במספר מחקרים
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וספרים הוא חיקסנתמיהלי  .הוא חקר מספר פעילויות אנוש ,אשר אפיין אותם ככאלה אשר
מונעות לא על ידי רווח חיצוני וכן לא סיפוק מאלה הניתנים לרדוקציה לצרכים המוגדרים
בפסיכואנליזה,אלאעלידיהנאתהעשייהלשמה.הואכינהסוגזהשלפעילויותבשם""FLOW
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)זרימה( .במחקריו בדק שחקני שח ,מטפסי הרים ,מלחינים ,רקדנים ,שחקני כדורסל אומנים
למיניהםוחוקרים.בכלאחדמהםמצאאותןאיכויותייחודיותלפעילותזורמת.הואניסהלאפיין
איכויותאלהבמספרקטגוריות:
.1נוכחות/מודעות-אדםבFLOWהואללאפרספקטיבהדואלית,הואחווהאתהעולםאךלא
מודעלמודעותו.איןהואעוסקבעצירהובחירהאלאלעתיםרחוקות-הואזורם.
 .2צמצום תשומת הלב לתחום מוגדר .על פי תיאורו של מטפס הרים אחד" :כשאני מתחיל
לטפס ,זה כאילו שהזיכרון שלי הופרד ממני .כל מה שאני מסוגל לזכור זה את  30השניות
האחרונות,וכלמהשאנייכוללחשובעליוקדימההואחמשהדקותהבאות".
 .3המרכיב השלישי הוגדר בדרכים שונות "אובדן האגו" "שכחה עצמית" "אובדן של מודעות
עצמית""טרנסדנציהשלהעצמי""התכהעםהעולם".
 .4לאדם יש שליטה על עצמו ,פעולתו והסביבה .אך ללא מודעות לשליטה וגם ללא החרדה
מאובדןהשליטה.
.5במצבשל FLOWהאדםבדרךכללמקבלמשובבהירמןהסביבה.משובשהואיכול"לעכל"
ולפעולעליובאופןשוטף.
 .6אפיון אחרון הוא טבעו חסר המטרה החיצונית .ציטוט של מטפס הרים שהוא גם משורר:
"המיסטיקהשלטיפוסהריםהיאטיפוס.אתהמגיעלמרוםההר,שמחשהגעתאךבאמתרוצה
שזה ימשך לנצח.ההצדקה לטיפוס היא הטיפוס ,כשם שההצדקה לכתיבה היא הכתיבה .אתה
לא כובש שום דבר חוץ מדברים בתוכך  "...פאיזה וחוקרים אחרים שחקרו את משחקי ילדים
אפיינואותםביןהיתרגםבאפיוןזה.

חיקסנתמיהלי מתאר את תחום ה FLOWכאותו תחום הניצב בין החרדה לבין השעמום ,בין
המקוםשבואיןלישליטהבעולם,איןליכשרוןלביצועשל דברלביןהמקוםשבוישלישליטה
מלאה,ויכולתשאינהמותירהמקוםלשיח.

זהוהמקוםבומנהלהאדםדיאלוגעםהעולם,בוישמשמעותלקחותן,המקוםבוהאדםאינו
סגורבדלתאמותיואםבשלשעמוםואםבשלחרדה.אנומזהיםאתאותהחוויהשלמוטיבציה
פנימיתכחווייתהחיותאוהמשמעות-חוויתהחייםעצמם.זהוהמקוםשבונרתמתההתפתחות
היוצרת לפעילות ,המקום בו מרגיש האדם את דופק החיים ובמילא המקום בו פועלת
ההתפתחותהיוצרתבמיטבעצמתה.חיקסנתמיהלימזההמקוםזהכמקוםבופועלתהאבולוציה
במלואעצמתה.ה FLOWהואהמנועההופךאותנוליצוריםמורכביםיותרויותר.

אךפעילותנוכתומכיםבפעילות,ב FLOWכמעניקיםאנרגיהלתנועההפנימיתאולערךהפנימי
אינם באים על רקע ניטראלי  .אנו חיים בתרבות המשקיעה אנרגיה רבה בדיוק בכיוון ההפוך.
ולפני שנבין מה גישה חינוכית יכולה לעשות בקשר לזה ,אנו מבקשים להעמיק מעט יותר את
ההבנהשלהתנועההחיצונית.עלרקעהשלזוהאחרונההופכתהתנועההפנימיתלהיותלארק
ביטויטבעישלרוחהאדם,אלאמעשהאמיץהדורשמודעותשלמישנאבקלצאתלחופשי
-היאדורשתאתהאומץלהיות.

היבטיםשלתנועהחיצונית -האוטיזםהמודרני
ישמשהובעולםהחשיבההתרבותיהמוכרהיום,שהואמעקרמעצםיסודו.משהושמשמיטאת
העיקרוןהמאחדשלהמשמעות.






גםכאןחשובלהבחיןביןפעילותלביןהתעסקותבעשייה,ביןמהשבהתכוונותוטבולבזיקהשל
אני-אתהלביןהתעסקותבעשייההמייצרתאתהאובייקטיםשלעולםהלז.הפעילותהיאאקט
שלמשמעות,וככזוהיאממלאתאותנובחיוניותומהווהמפתחללמידה.העיסוקבעשייהשאין
בה את התן וקח של הנשימה והנשיפה ,של השיח ,מפוררת את נשמתנו ומאבדת את הקרקע
תחתעצםמהותנוכבניאדם.
בספרומתארסאקסאתוויליאםתומפסוןכאדםבעלאלףזהויות.בשלפגיעהמוחית)הואלא
זכר כלום מעבר למספר שניות( הוא היה עסוק בהתמדה בגישור ,בשטף של גיבובי דברים
ומעשיות מכל הסוגים .כשהיה נדרש לזהות מישהו אחר היה מדלג במהירות מניחוש אחד
לניחוש אחר בלי כל שמץ של היסוס .פגיעתו הייתה דומה לזו של ג'ימי ,אך התמודדותו אתה
הייתהשונהלחלוטין.הואהיהעסוקביצירתעולםהזויוכאילועקביעולםשלאלףלילהולילה
 אנשיםשפגשו אותוהיו עשויים להתרשם ממנו כאדם מרתק -סיפור היה מחליף סיפור ואתכולםסיפרבאלתוריםמשעשעים,לפעמיםמבריקים.
תיאורושלהמחברמעלהלפעמיםעלהדעתדמותשלמנחהמתוכניותבידורבטלוויזיה.בשני
המקרים ישנו חסר בממשות הפרטית שתתן גיבוי ,וצורך למשוך תשומת לב ,היוצרים מעברים
חדיםמנושאלנושאובמהירותרבה.
אךכפישמעידסאקס"-מהשמצילאתמרתומפסוןבמובןמסוים,ומכשילאותובמובןאחר,
הוא השטחיות ההגנתית או הכפויה של חייו :האופן שבו הצטמצמו למעטה חיצוני מבריק,
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מנצנץ,בוהק,ומשתנהללאהרף,ויחדעםזאתמעטהחיצוניבלב,גודששלהזיהללאעומק" 
ובהמשך" :ברכתו הגדולה של ויליאם  -סיפורי המעשייה המגשרים על פני תהומות השכחה
שחוזריםונפעריםתחתיו-היאבאופןפרדוכסליגםהקללהשלו.ואתהמרגיששלורקהיהשקט
לרגע לו רק היה יכול להפסיק את הלהג והפטפוט האינסופי ,לו רק היה יכול לוותר על מעטה
האשליתיהכוזב,אפשרשאז)כןאז!(הייתההמציאותמחלחלתפנימה.משהוכן,משהועמוק,
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משהואמיתי,משהומרגש,היהיכוללחדוראלנשמתו" 
במובן מסוים ,כפי שמעיד עליו סאקס ,הוא היה חסר נשמה .ההבדל בין ג'ימי לבין תומפסון
משקף בצורה הברורה ביותר את ההבדל בין פעילות לעיסוק בעשייה .אצל ג'ימי מצאנו את
העיקרוןהמאחדשלהמשמעות.אצלתומפסוןמצאנובריחהמתמדתמחלליהלא-נודעעלידי
עיסוקבעשייהמוגברת.
כאמור,מדהיםלגלותאתהדמיוןביןמנחהבתוכניתבידורבטלוויזיהלתמונהקליניתזו.ניל
פוסטמן בצד רבים אחרים מעיר את תשומת ליבנו למגמתיות זו בטלוויזיה .אלה תהליכים
מורכבים שקשה להבין את עומק פעילותם .אך האם לא יהיה זה חסר בסיס לשער שתוכניות
טלוויזיהמסוימותלארקעונותלצרכיםשלקהלמסויםאלאגםיוצרותאתהקהלהזה?

בעיית המלאכותיות ,הפורמאליות ,אובדן המשמעות במובן של אובדן תכלית ובמובן של חיי
רדידותיומיומייםהייתהקימתתמידאבלמעולםלאהייתהקריטיתכמובעולםשלהמאהה.20
ההתנתקותמןהמשפחההכפריתמצדאחדוההתגברותהעצומהשלהעיסוקבידעתיאורטייחד
עם עלית הבירוקרטיה הפכה את החיים במאה ה -20לדבר מה מנוכר ורווי אלימות .המציאות
החברתית נדחקת בהתמדה אלהערכים החיצוניים ,ואין מקוםשהדבר בולט בו כמו בתקשורת
ובחרושתהדימוייםהמלווהאותה.

53

שם עמוד 123
54
שם עמוד 124



לא לחינם מדברים על כך ,שאנו נמצאים היום במצב שבו התקשורת יוצרת את האירועים.
למעשה ,ערכו של דבר נמדד בדימוי שהוא מצליח להשפיע על התקשורת .להיות קיים פירושו
להיותקייםבערוציהתקשורת.איןאדםמצליחשאינונושאעמויוצרתדמיות,אשרכמוהמאפר
שלפעםשוקדבקפידהעלמילויכלהפרטיםשיצרואתתמונהרצויהואהודה.מכלעבראנחנו
מוצפיםבתשדיריפרסומת,אשרבהצטברותםהלא-מודעתמפנימיםבנוסטריאוטיפיםשלהחיים
הנכוניםושל"איךצריךלהיותכדילהצליח".הצפייההרבהבטלוויזיהיחדעםהרייטינגהמכוון
אל המכנה המשותף הם כלים רבי עוצמה בתהליך אבולוציוני ,שתוצאותיו הן מוחצנות יותר
ויותר.
חיקסנתמיהלי מתאר במחקריו את התוצאות של מיעוט בפעילות/חוויות  .FLOWבמקרים
כאלה ,הוא טוען ,האדם נגרר לעשייה שהיא בזבזנית או הרסנית .במקרים כאלה החיפוש אחר
בידורמביאלאנטרופיהיותרמאשרלהרמוניה,לפיזוריותרמאשרלאיחודמשמעות.הואמביא
אתמהשהואמכנה"הידרדרותהנוער"בארצותהבריתכדוגמאטיפוסית.לפידעתוהידרדרות
זונובעתמחוסראתגר,מהפעלתיתרעלידיגורמיםחיצוניים,ובקיצור,מחוסרבחוויית.FLOW
הואמצייןשסמיםיכוליםלשמשכתחליףלחוויית  FLOWומכאןגםהשימושהנפוץבהם,אך
שימוש זה הוא מסוכן משתי בחינות :ראשית ,הוא אינו מותח את כישורינו ואינו מוביל ליתר
מורכבות ,ושנית כאשר הוא הופך לממכר הוא יוצר כמות עצומה של אנטרופיה ליחיד
55

ולקבוצה .
הערךהחיצוניחוגג,ובמקבילהאדםהולךומאבדאתהקרקעהמיניקהשלהערךהפנימי.
חרושת הדימויים ,כמו הידע ,פוסחת על הממשות .האדם הולך ומאבד את היכולת והרצון
לפעוללעומקלשםהפעילות.התוצאההיאסוגשלאוטיזםמנוכרהמאפייןאתהעריםהגדולות.
בעולםשהמציאותהסמליתהולכתומקבלתממדיםרחבים,וממילאגםהחשיבההרציונאלית,
ואתה החברתיות ההמונית )כל העולם הופך להיות כפר אחד ( הוא גם עולם שאנו מתרחקים
ביותר משורשי הממשות  -מן השיח הרב חושי הפרטי לאינסוף שהוא תנאי לחיינו .הפרטיות
בעולם כזה פורצת פנימה ,לא עוד כמעשה של שיח מתקשר ,אלא כאקט הרסני של היסגרות
מפני הסביבה הביקורתית .כאן גם אנו נחשפים במלוא העוצמה למעגל החרדה ,קרי  -לחרדה
ולמשככיהחרדהלמיניהם.

החרדהלהבדילמןהפחדאיננהמכוונתלאובייקטמסוים.כותבפולטיליך:
"אומץ יכול לפגוש כל אובייקט של פחד כיוון שהוא אובייקט ומאפשר
השתתפות...אפשר לומר שכל עוד יש אובייקט לפחד ,אהבה ,במובן של השתתפות
באובייקט,יכולהלנצחאתהפחד.אךזהאינוהמצבבקשרלחרדה,היותולחרדהאיןכל
אובייקט ,או באמירה פרדוכסלית ,האובייקט של החרדה הוא השלילה של כל
56

האובייקטים" .
כפי שאנו מבינים זאת ,אותה חרדה שכה אופיינית לחשיבה האקזיסטנציאליסטית ,אותו מפגש
עם האין ,הוא המפגש עם ממשות שאיבדה את ערכה הפנימי ,ועוד יותר מכך איבדה את
היכולת לזקק ערך פנימי זה .בשל אובדן זה היא ממשיכה להתחפר בערכיה החיצוניים במעגל
שאיןלוסוף.בתוךמעגלזההולכתהחרדהידבידעםאוטיזם.
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אחד המסמכים הנדירים בהקשר זה ,הוא מסמך שנכתב על ידי בירגר ,אוטיסט "פעיל" ,שאינו
מסוגללתקשרבאופןמילוליעםסביבתוונתוןתדירלהתקפיחרדהעמוקים,אותםהואמשקיט,
כמו אוטיסטים רבים אחרים בפעילויות חוזרות על עצמן ,סטריאוטיפים ,שהם מעין טכסים
היוצריםעולםקטןומסודרבזעיראנפין.דרכוהיחידהלתקשורתהתגלתהבהיותובן-18כתיבה
במחשב,ומעמקישתיקתוהואמשתףאותנובחוויותיוכאוטיסט.הנהמספרקטעיםמתוךיומניו:

"להשליך מתוך התיבה שבה אני חי תובנות בעלות עוצמה ולהפיץ אותן בעולם זה לא קשה.
אבל להפוך אותן למעשים מבלי לראות את הדרך האמיתית הפנימית המובילה אל היציאה
מחייהתיבה"...

"קפואהואהעולםבחוץ
ובפניםלעומתזאתחםמאוד
57

אניחיבליעצמיבתוךלועהרגעשענקיאמיתי" 
...

"האםגםידעת
שאניזוכרמשהומצוין
אפילועובדותחשובות
אחרישאניקוראדברמהרקפעםאחת
אנימסוגללזכורתאריכיםקשיםכביכולבמבטאחד
כשרוןיוצאמןהכלל
אבללחלוטיןחסרהגיוןוחסרתועלתאםאיןבכךמשמעותוהבנה.
58

בירגריודעהכלבתוךערמתדבריההבלשלהמשורריםשהואקראבצורהכאוטית ".....

"....מערכתהערכיםהפנימיתרוצהלהרוסאתהכל
מדועלאפועלבישוםאלוהים
59

חסרתקווהלחלוטיןיותרמדימערכותערכיםחריגות" 

"דבראחדמטורף
להיותבתוךעצמךזהמצבמת
להיותבליעצמךזובדידות
60

לאהבתוךעצמךולאהבליעצמךיכוליםלחיות "...

בירגרמגיבלעולםשהואתופס כעולםכאוטי,כיווןשאיבדאת קשריהמשמעותהמחבריםאת
61

מרכיביוהשוניםויוצריםתמונהשלמה .הואמגיבבחרדהובהתבצרותאלימהפנימהאלתוך
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ושוב השוו חוויה זו של העולם לחצי שעה של "מבט לחדשות" או כל תוכנית אחרת אשר בה
מתחלפים האירועים זה אחר זה במהירות ללא כל קשר ביניהם ובלא היכולת של הצופה להגיב עליהם.
באופן מטפורי ניתן לומר שבפני האדם המודרני עומדות שתי ברירות או שהוא ישאיר עומס של מידע



התיבה כהגנה מפני עולם המאיים בחוסר הסדר והמשמעות שבו .הטרגי בכך היא שהוא מודע
למנגנוןלגורמיםולמעצביםאתהאוטיזםשלוויחדעםזאתאיןלוכלדרך"להיחלץמןהתיבה".
אנו מביאים את סיפורו של בירגר כדי להצביע על הדמיון בגורמים כמו גם בתוצאות ללא
התחיבות למנגנון העומד בבסיס האוטיזם .בירגר מסביר את התנהגותו כתגובה ישירה לחרדה
הקיימתבעולםשמרכיביומנותקיםזהמזה.מחקריםעלחרדהמצביעיםעלכךשאיהנשלטות
היאמןהגורמיםהחשוביםבהגברתהחרדה.העולםשאנוחייםבובשלהיהמאהה20הואעולם
שמתאפיין במרכיבים מנותקים שבניתוקם כמו במאפיינים אחרים שלהם הם בלתי נשלטים.
באיזומידהאוטיזםזהאינותנאיהישרדותילחייםבעולםהמודרני?כותבבירגרבקטעאחר:
"מנקודתראותשלהשירהרואיםאתהפחדשליבצורהשגויה.
הואלאביטוישלאישרגישיוצאמןהכלל,הפחד.
אלאהואביטוילאנשיםחסריתחושת-ערך-עצמי
חסריאמוןבעולםהסובבאותם
הםכלואיםבפחדשלהם.
ומתוקההיאהבדידותהאהובהלאנשיםמפוחדיםבמיוחד
62

בדידותללאדרישותתמידיותשישלמלאאחריהןבעולםהזה ".

תנועהחיצוניתואלימות
63

הלוגיקההמסורתיתהיאלוגיקהשלסתירה .אושדברהואאאושהואלאאודברשלישימן
הנמנע .כשצורת חשיבה זו מופנית אל החיים ואל האדם אנו מקבלים את הערכים החיצוניים,
ואתםאתהתחרותאשרבהמגדירהאדםאתעצמועלידיזהשהוא"לאהאחר".במקוםכזהמן
ההכרח שקיומו של הפרט יוגדר על ידי שלילתו של האחר ,שלילה שהיא עקרונית ובמילא
מתבטאת גם במעשה .ואכן רובבני האדם ,אם באופן מודע ,ואם באופן לא מודע ,סופגים ערך
עצמי חיצוני מביטולו של האחר ולהפך .דבר זה מופנם עמוק בפסיכולוגיה האנושית ומפרנס
אינספורשגרותחברתיות.ביןהיתרהואהמקורלשמחההפעוטהשירגישכלאדםבכישלונושל
חברו.זאתמשוםשכלכשלוןשלהאחרפירושומתןנקודתזכותלעצמי,מכיווןשהעצמימוגדר
עלרקעהאחר.זוהמשמעותשלהערךהחיצוני.
זוגםהגדרתנולאלימות.אלימותנובעתמיחסאלהאחראשרבוהאדםרואהאתביטולושל
האחראושלתכונותמסוימותשלהאחרכתנאילקיומוהעצמי.התייחסותכזורואהבאלימות
החיצוניתרקסממןחיצונישלאלימותפנימיתהנובעתמאופןהוויהמסוים.אךכאמורלמעלה,
הלוגיקה של הסתירה ,זו המניבה את הערך החיצוני ,איננה הדרך היחידה שבה האדם זוכה
בקיומו
כותברולומיי:
"הוויה היא קטגוריה שאי אפשר לצמצמה לאינטראקציה של נורמות חברתיות
ומוסריות....אכן מוסריות כפייתית ונוקשה מתעוררת באנשים מסוימים בדיוק כתוצאה
מהעדרתחושתקיום.מוסריותנוקשההיאמנגנוןפיצוי,שבעזרתומשכנעהיחידאתעצמו
לקבל את האיסורים החיצוניים ,משום שאין לו כל בטחון בסיסי כי לבחירותיו שלו יש
64

תוקףכלשהומשלעצמן "...

מחולק זה בתוך התיבה )הטלוויזיה( או שהוא בעצמו יכנס לתוך תיבה .אנו רואים בחינוך נתיב שלישי -
פגישה עם הממשות.
62
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דרידה
64
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ובהתאם אנו מאמינים שהפתרון הבסיסי היחיד לאלימות הוא בשחזור או דבקות בתחושת
הקיוםהאישי-בהוויה,בתחושתהערךהעצמישאינהנשענתעלנורמהחברתית,אלאעלגילוי
שלאניפנימיבלתיתלוי.
כמעט מיותר בהקשר זה להזכיר את בתי הספר המצויים היום ,אשר מבקשים להגדיר את
האדם על פי מערכת ערכים אחידה ,שבה כולם נאבקים על המקום הראשון .בית ספר כולו
מושתתעלהלוגיקהשלאו/אוועלמערכתכוחנית.אךכאמור,ביתספראינואיבודד,הואחלק
מחברהובתוךמערכתגומליןזועלינולשאולמהתפקידנו,מהותפקידהשלמערכתחינוכית.

אנו לומדים לראות את העולם כרע מיסודו .תורמות לכך העיתונות והתקשורת המתפרנסות
בעיקר מחדשות רעות ובמקרים רבים מייצרות אותן בפועל )כמו במקרים של טרוריזם שערכו
העיקרי בהד התקשורתי שלו( .אנחנו לומדים להגיב אל המציאות הזו ,ובאופן עקיף בתגובתנו,
באופן בו אנו מבינים את העולם כמקום של אלימות אנו יוצרים אלימות וניכור .המלאכותיות
שאנו רואים בכל מקום ,היחסים הבירוקרטים-פורמאליים שבית הספר רק מדגיש אותם יוצרים
חוסר אמון בסיסי בין אדם לאדם .מושג ה"האדם הזר" שהופנה לאנשים מחוץ לקהילה מופנה
היום אל כל אדם .אנו מאבדים אמון באנשים סביבנו .אבל אנו יכולים ליצור סביבה חינוכית
שתחזיראתהאמוןההדדי.היוםמתקבלותהצעותעזרהשלמוריםלתלמידיםבחשדנותצינית
שמראש מחפשים את הרע שבה .מלכתחילה תופש הילד את המורה כמי שאינו מבקש את
טובתו,כמישמתייחסאליוכיצורזראחדמרביםשאינויודעלראותאלתוךנשמתו.מלכתחילה
הוארואהבומודללאחרים.
קיומו של שיח חינוכי זה מיצר את זהות הילד כשם שהוא מיצר את זהות המורה .שניהם
עוברים מסלול של דהומניזציה .לא רק שזה לא חייב להיות כך ,על פי תפיסתנו ,אסור שזה
ימשיךלהיותכך.דווקאהמסגרתהחינוכיתיכולהלהיותבתוךהמציאותהחברתיתאישלאמון.
כל הסיבות לאפשר לה להיות כזו קיימות ,שכן כל אותם לחצים המופעלים על הילד בתוך
המסגרת החינוכית הם לחצים מלאכותיים ,שכפי שניסינו להראות עד כאן אין להם כל קשר
לצרכים ממשיים .אפשר להפוך את המקום החינוכי למקום של כבוד ואמון הדדי ,למקום של
שקטומרחבשלחיפושוהגשמהעצמית,למקוםשאיןלאןלמהרבו.
אנואומרים:לארקאפשר,אלאשכאןטמונהכלההצדקהלקיומהשלמסגרתחינוכית.היא
קימתכדילעשותהפסקהבמרוץ.ככזואנורוציםלראותאותהכמסגרתהמשרתתלארקילדים
בטווח גילאים מסוים אלא כל אדם בכל גיל שהוא .כל אדם  -ובפרט ילדים .כל אדם שרוצה
לעסוקבמסעלמידה.לאבמסעלקבלתתארים,במסעלמידה.
התפיסה שאומרת שיש להכין את הילד לחיים האמיתיים ,קרי לחיי אלימות תחרות וכן
הלאה ,אינה רגישה מספיק לגורם החינוכי כמעצב מציאות זו .אם יש משהו שאנו כמערכת
עושים הריזה לעצב מציאות חברתית .איננו מעצבים ואיננו יכולים לעצב ילדים .אלה הילדים,
שבאופן טבעי מבקשים לסגל את עצמם למציאות ,ומתוך כך נוצרים כאנשים אלימים .להכין
למציאותאלימהפירושובראשובראשונהליצוראותה.

אדםואדמה-הכנעתהטבעוהגוף
האקסיסטנצאליסטים סבורים ,כי האדם המערבי בן המאה ה -20חווה לא רק ניכור מן העולם
האנושי סביבו ,אלא סובל מוודאות פנימית ומענה כי הוא נעשה זר גם בעולם הטבע .במחקרו
"ההמון הבודד" מציג רייסמן עדות רבה לכך ,שטיפוס האופי הבודד ,המנוכר ,אופייני לא רק
לנוירוזותאלאלאדםבכלל.הואטוען,שלאנשיםאלהישקשרטכניבלבדעםעולמם.הםאינם



אומרים למשל "המחזה מוצא חן בעיני" אלא "המחזה עשוי היטב" "המאמר כתוב טוב" וכן
הלאה.
כותברולומיי:
"ניכורזהמצאאתביטויובמשךכמהמאותשניםבתשוקתושלהאדםהמערבילהכניע
אתהטבע,אבלכעתהואמתגלהבזרותלטבעובתחושהמעורפלת,לאמבוטאתבמלים,
ומודחקתבחלקה,שלאובדןהתקווהלזכותבקשרממשיכלשהועםהעולםהטבעי,כולל
עםגופושלהאדםעצמו"
"איןזהמקרי",מוסיףמיי",דברזההותקןכחלקמהמבנהאלתוךהחינוךשלנוובמידתמהאף
לתוך שפתנו" .ואכן ,מאז התגברות החשיבה המכניסטית ואתה הדיכוטומיה העמוקה בין גוף
לנפש,ביןאובייקטלסובייקט,שרויהאדםבעולםהטבעכבתוךעולםזר.דברזהפוגעבאדםשכל
קיומוהממשיהואקיוםשבתוךהעולם,ופוגעבטבעשאיןהאדםרגישאליו.

לעתיםרחוקותמביןהאדםהמודרניאתהמשמעותשלאובדןזיקהזהלטבע.מאזומתמידהטבע
היה כר פורה ליצירתיות ,להתנחמות ולמאזן .הצורות הבלתי סימטריות המנציחות בתוכן את
הסדרהאורגניעומדותמנגדלמבניםהסדוריםוהמאורגניםהצפוייםמראשהסוגריםאתהאדם
וחשיבתו בדלת אמותיהם בלא להשאיר שאלה .עבור רוב האנשים בעולם המערבי הטבע הוא
מקום בילוי ותו לא .אין הם מכירים בכך שהטבע היה ערש האנושות ,ונשאר הקרקע המיניקה
שלה.דומהשאנועודפועליםעלחשבוןהאנרגיהשצברנובתקופותקדומותיותראךזובוודאי
תאזל,כברהיאאוזלת,והאדםשנותרללאתזונהזומוצאעצמומתפוררומרגישאתעצמופחות
ופחותממשי.
מהשנכוןלגביהטבענכוןבהבמידהלגביהגוף.רומנישיןעורךניתוחמקיףשלמטפורותהגוף
המשמשות בחברה הטכנולוגית .באחד המקומות הוא מצביע על האנורקסיה של נשים רבות
כסימפטום וכסמל להתנתקות זו מן הטבע ,מן הטבע הגופני .האישה ,סבור הוא ,שיקפה תמיד
את מצבה של האנושות בגופה .אין לתמוה על הקשר הזה אמא-אדמה ,כמו גם על הביטוי
הכפולשלאובדןהאדמהוהאנורקסיה.
כנגד מגמה זו יצר המשורר ההודי טאגור בית ספר המבוסס על קשר לטבע .בין יתר הדברים
הוא הנחה את הילדים ללכת יחפים כדי שירגישו את האדמה עליה הם דורכים .גישות אלה
שנראות במבט ראשון מיסטיות ,נתמכות יותר ויותר במחקרים מדעיים .בין היתר הקישור של
ליקויי למידה למיניהם בקושי של התפיסה הפריופרספציה  -תחושת הגוף .וכן מחקרים רבים
העוסקיםביסודותהגופנייםשישבחשיבההמופשטתכביכול.אנחנוחושביםבידנו,בגופנו.

עלפיתפיסתנוהאדםהואתמידאדם-עולם.האומוולט)המושגהפנומנולוגיהמתייחסלסביבה
הטבעית הנמצאת בזיקה לאדם( של האדם הוא חלק בלתי נפרד מן הנושא החינוכי .והמגמה,
שמןהסתםתלךותחריףבשניםהקרובותלעבודההמבוססתעלניתוקמןהטבעדורשתמגישה
חינוכיתמעשהאקטיבישלאיזוןעלידיקשירהלטבעולגוף.

האומץלהיות
פאסקאלכתב:
"כאשראנימהרהרעלמשכםהקצרשלחיי,הנבלעיםבנצחאשרלפניהםואחריהם,על
החללהמצומצםשאניתופסאואףרואה,כשאנימוקףבמרחביוהאינסופייםשלהחלל





שאיננימכירושאיננומכיראותי,אניפוחד,ואנימתפלאלמצואאתעצמיכאןולאשם
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דווקא,שכןאיןכלסיבהלכךשאהיהכאןולאשם,עכשיוולאאז" 
ובכלזאת"אני"כאן.
וב"כאן" הזה טמון סוד ההוויה הממשית .אותו "כאן" מגדיר באופן הממצה והעמוק ביותר את
עובדתקיומנוהפרטי.אתממשותנוההווה.זואותהפרטיותלאינסוףשכותבעליהרילקה,ואשר
עליהכתבניטשה:
"הנפש ביסודה תאמר לעצמה :איש איננו יכול לבנות את הגשר שעליו יהא עלייך
במיוחד לחצות את נהר החיים ,שום איש מלבדך .יש כמובן אינסוף דרכים וגשרים
וחצאיאליםהמוכניםלשאתאותךמעללנהר,אבלרקבמחירהעצמישלך.בכלהעולם
ישרקדרךמיוחדתאחתשאישמלבדךאיננויכולללכתבה.לאןהיאמוליכה?אלנא
תשאלי אלא לכי בה .ברגע שאדם אומר לעצמו "אני רוצה להישאר אני-עצמי" מגלה
הואשזוהחלטהמבהילה.כעתחייבהואלרדתאלמעמקיהווייתו".
זהוגםתמציתושלהחינוךבתפיסתנו-התהליךשבופוגשהאדםאתעצמו.
תפקידוהבסיסיביותרשלמחנךבחינוךכזהקשורבאומץשלועצמולהיות,להיותנוכחולהיות
בזיקה .מה שקובע הוא אופן הווייתו ובאופן ספציפי הווייתו כאדם המכיר באדם האחר את
אחרותומבלישהכרהזותהפוךאתהאחרלזר.מוטמעבתוךחינוךכזההרצוןוהיכולתלהתבונן
אל תוך נשמתו של האחר ולהתכוון אליה כמעשה של אהבה .לא נועד ,כל המערך הכבד
שמסביב ,אלא לתמוך בעניין זה שפריו הוא הבריאה החדשה הנוצרת במפגש של נשמה עם
נשמה.
הוויה בסיסית זו ,מציין רולו מיי  ,קודמת לכל המבנים הדינמיים שמתארת הפסיכואנליזה.
הכרהבההיאהתנאילכלטיפולממשי,וכפישאנומצייניםבפרקהבא,גםהתנאילכללמידה
שהיא.
כלהשארהוארקפועליוצאמכך.הכרהזושלאדםבעצמו,הכרהשלאדםאחדבאדםאחר
היא המקנה לו את האומץ להיות .להיות לא בגלל דבר מה אחר אלא בזכות עצמו .מיי מצטט
מכתביהשלמטופלת:
"...מאוחר יותר באותו לילה התעוררתי והדבר הגיע אלי בצורה זו " :אני מקבלת את
העובדה שאני ילדה בלתי חוקית" אבל "אני כבר לא ילדה" .אם כן ההסבר הוא "אני
בלתי חוקית" גם זה איננו כך" :נולדתי בלתי חוקית" מה אם כן נותר? מה שנותר הוא
"אני הנני" .מעשה זה של קשר וקבלה עם ה"אני הנני" ,משנתפס ,נתן לי )ואני חושבת
שזו הייתה הפעם הראשונה( את החוויה " -מכיוון שהנני ,יש לי הזכות להיות" למה
דומההחוויההזו?זותחושהראשונית,זוהרגשהדומהלקבלתשטרהקנייןעלביתי.זו
החוויהשלהיותיבחייםבלאשיהיהאיכפתאםבסופושלדברזהיהיהיוןאוסתםגל.
זה דומה לחוויה שחוויתי כילדה קטנה מאוד כשהגעתי בפעם הראשונה לגלעינו של
אפרסקופיצחתיאותומבלישידעתימהאמצאבו,ואחרכךתחושתהפליאהשבגילוי
כיהזרעהפנימיטובלמאכלבמתיקותוהמרירה...זהאניהאומרתלדקרט"אניקימת,על
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כןאניחושבת ,אניחשה,אניעושה" 
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פאסקל ,הגיגים )עמוד (36
66
"אני קיים לכן אני חושב" :היום מאוד באופנה לדבר ולעסוק בפיתוח החשיבה כאחת המטרות של
החינוך המודרני .באיזו מידה ערים מפתחי התוכניות לתנאי בסיסי זה?  -אני קיים לכן אני יכול לחשוב.



הפדגוגיהשלהלא-נודע-סיבובשני
ניסיתיבפרקזהלהצביעעלמציאותושלהאדםבחברהשלהמאהה-20כמציאותבעולםשבור,
אשר בה קשה יותר ויותר לאחות את הקרעים ולהפיק משמעות .ניסינו להצביע על העיקרון
המאחד  ,יצירת משמעות ,כדבר מהותי המגדיר מה פירושו להיות אדם.אובדן היכולת להפיק
משמעותפירושופגיעהעמוקהבעצםהמהותהאנושית.דומהשמעולםלאהיהלחינוךתפקיד
חשוב כל כך כמו התפקיד שאנו רואים לו בתרבות הפוסט מודרנית  -יצירת אקלים התומך
ביצירתמשמעותבעולםהמבוססעלערכיםחיצוניים.
המפתח לחינוך כזה הוא הפעילות )ובאמרנו פעילות על רקע "עיסוק בעשייה" בהכרח אנו
מתכווניםלפעילותמשמעותית,זורמת(.
אנורואיםתמיכהזוכמתרחשתבשניהקטביםהבסיסיםשלהחינוך-השראהוהקשבה.

השראה-כלומריצירתמפגשיםעםמהויותמשמעותשלמות,ביןאםמדוברבמפעליםאנושיים,
במוצרים אנושיים או באנשים חיים  -מפגשים עם אנשים מעוררי השראה העוסקים בדבר
משמעותילהםבאופןשלםוחי.

הקשבה-כלומרלפתוחאתהחללשלהלא-נודעולאפשרלממשותכדיאלוגלהיכנספנימה.

הפדגוגיה המוכרת לנו נשענת על תוכניות לימודים מוכנות מראש  -על ידע שעיקרו הקפאת
נקודותמפתחמסוימותבתוךזרםהחיים.לדוגמא ,תהליךאפיתהלחםמןהזריעהדרךהטחינה
ועדההוצאהמןהתנורנמשךמספרחודשים.כשהדבריםמתורגמיםלידעומודפסיםבספרניתן
לקרוא אותם בפרק זמן של חמש דקות ,ולעסוק בהם בתוכנית לימודים בשיעור או שניים .מה
קרה לכל שאר הזמן? לכל השבועות והחודשים האחרים? מה קרה לעצם הזמן? האם החיים
שבזמן זה אינם חשובים? לחיות בעולם של ידע פירושו באופן אוטומטי להשמיט את כל זה -
כלומראתעצםהממשות.
האם אפשרית פדגוגיה שתביא את הממשות הזו בחשבון? האם יכולה להיות פדגוגיה
המתבססתעלהחלליםביןידעלידעכלומרעלהחייםעצמםבתורחומרגלם לתהליךהחינוכי
ולאהסיפורשלנועליהם?

חומר העבודה של פדגוג כזה הוא לא ערמות הספרים ,המקראות ושאר האמצעים המתודיים
המשמשיםבביתהספרהקלאסילהעברתידע.חומרהעבודהשלוהםהחייםשהמשךוהשיחלא
הושמטומתוכם.כלומר,אותודברשבתפיסההקלאסיתהואריק).לפחותריקמספיקכדישלא
יהיהמהלכתובעליובספר(.
נקודתהמוצאשלפדגוגכזהאיננההסיפורשמספריםעלהממשות.
היאגםלאמהש"צריךלהיות".
נקודתהמוצאשלוהיאמהשיש.

והנה,דווקאדברזההואהקשהביותרלעשייה.דומהשאיןמקצועאשרבוהפערביןהמעשה
לתיאוריה ,בין החיים לבין הסיפור על החיים ,גדול כל כך כמו בחינוך .זה מתחיל במורים
המדבריםעלמתמטיקהבשעהשהםעצמםאינםעוסקיםואינםרוציםלעסוקבמתמטיקה,מורים

הקיום וחווית הקיום הם התנאי והמנוע של החשיבה .אנו מאמינים שהדרך הטובה ביותר לתמוך באדם
החושב ובתרבות חושבת קשורה למשפט זה.
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המדבריםעלאומנותאךאינםיוצרים,מוריםהמדבריםעלמדעאךאינםרוציםלחקור,מורים
המספרים היסטוריה אך אינם לומדים .ולאחר מכן מורים המדברים על סקרנות ,יצירתיות ועל
פיתוחלומדבשעהשהםעצמםחסריםאתהסקרנות,יצירתיותואינםיודעיםללמוד.בפרטזה
בא לידי ביטוי באנשי חינוך המדברים בסיסמאות ,חיים את הסיסמאות ולא מסוגלים להבחין
בפערהעצוםביןסיפוריםלממשות.

לפגושאתהממשותפירושולעצורלרגעאתהמרוץאחרבניתהסיפורולהתבונןבמהשיש.
פירושו לפתוח מרחב וחלל של זמן והקשבה בו יכולה להתפתח חכמה ערנית .חכמה אשר
תתפנהלטפלבבעיותהיסודשלהאדם.
אין זה עוד שיעור מלאכותי המעביר ידע ,אלא הזדמנות להפוך את הידע ,כל ידע ,לדבר
רלוונטיובעלמשמעותהמוטמעבחייהיומיוםשלהאדםהפועל.חכמהכזוהיאלאמשהומכני
עם עקרונות ידועים מראש ,משהו שאדם מפעיל כשם שהוא מפעיל מכונה למקרי חירום .זהו
דבר חי ,נושם ,גמיש ,המלווה את המציאות מדי רגע ברגע .וזו החכמה שאנו מאמינים צריכה
להיותבמוקדהמערכתהחינוכית.
קללהגיד,קשהמאודלבצע.קחודרךמשלנושאכמוטיפוחהחשיבה.זהונושאאופנתיהיום
בבתי ספר רבים .לנו המבוגרים ,המורים ,קל למדי ליצור שעור או סדנה שהנושא שלה הוא
טיפוחהחשיבה.בתוךהגבולותהמותחמיםהיטבאנויכוליםלתתתרגילזהאואחר,התנסות
כזו או אחרת ,ולספר על עקרונות של חשיבה טובה .אך האם באמת אפשר לקרוא לכך טיפוח
החשיבה? האם שעור כזה או מערכת שיעורים כזו היא הקרקע לצמיחתה של אותה חכמה
ערנית שאנו כה זקוקים לה כתרבות וכפרטים? האם יכול שעור כזה להיטמע במסכת חייו של
אדם וליצור בו שינוי בר-קיימא באיכויותיו כאדם חושב? אנו סבורים שלא.טיפוח חשיבה אינו
יכוללהיעשותכמיןהכנהלזמניםאחריםבהםנזדקקלחשיבה.הואחייבלהיעשותכפועליוצא
משמושיומיומיבחשיבהאיכותיתבתוךקונטקסטממשי.
כמושנאמר-קללומראבלקשהמאודבמעשה.
הנה ילד .הוא חי במיתר את הדברים המעניינים ומעסיקים אותו .אלה חייו עכשיו .הוא לא
חושבולאעסוקבלהכיןאתעצמולעתיד.הואחי.משוחח,מתחבר,משחק,בונה,מפרק,אוכל,
רץ ,חושב ,מתלבט ,שר ,מצייר ,פועל ...המבוגר עשוי להצטרף למשחקו ,להיות בן שיחו ,לטייל
יחדעמו,לעזורלולבנות.זהוההקשרשבתוכואנונפגשים,וזהוההקשרהיחידשבואפשרלדבר
עלטיפוחחשיבהממשיורלוונטי.אךטיפוחחשיבהבהקשרכזהאינויכוללהיותדברמלאכותי,
הוא איננו משהו שהמחנך עושה לילד ,משהו שיוצא ממנו והחוצה .להפך .הוא מתחיל ,חייב
להתחיל,ממקוםשלהקשבה.איןכאןמשהומכניוסגורמראששהמחנךמטילעלהילדואומר
לו-כךחושבים.איאפשרלמשל,לקחתשיעורלדוגמאו"להפעיל"אותועלהילד.ומכיווןשאין
הטלהמבחוץ,אלאמשהוהנובעמןההקשרהרישעלהמחנךלהיותרגישביותרלהקשרולהיות
מסוגל לנוע באופן חי מתוך ההקשר .לא על פי חוקים שלמד ,לא על פי טכניקה כזו או אחרת
אלא על פי אותה אינטואיציה שהיא השתקפותה של החכמה הערנית .כלומר ,משהו שצומח
מרגע לרגע ,שהוא קשוב ביותר ולכן ערני ביותר ולכן גם מסוגל להיות קרקע לטיפוח חשיבה
הדדית.מפגשכזהצריך/יכוללבטאלאפחותולאיותרמאשראתתרבותהחשיבהשלהמבוגר.
מהשבאלידיביטויבהקשרכזהאיננומההמחנךעושה,אומההואלמדלעשות,אלאמיהוא
המחנך.יתרעלכן,המושג"טיפוחחשיבה"מטעה,שכןכשהמחנךעושהזאת,הואאיננומבקש
להטעיןאתהילדבכליםלקראתעתידו,להפך,הואמנסהיחדאתולראותאתההווהשלחייו
באופן עשיר וערני יותר .המחנך לא מנסה לבנות אותו כחושב יותר טוב לאיזו מטרה עתידית.



הואמנסהבפועל,בהווה,לחשובטוביותר,כיווןשחשיבהטובההיאחלקמאיכותהחייםשלו
כעתכשםשמןהסתםהיאתהיהבעתיד.

ניקחעודדוגמא:
בעיותאלימותוכוחניותקימותבתרבותנומשחרימיההיסטוריה,ועולםהמבוגריםמלאבהם
קרוב לוודאי יותר מעולם הילדים .בבית ספר רגיל המורה תרצה לעשות שיעור על אי-אלימות
ותשתדל בכל כוחה להתגבר על בעיות המשמעת שמפריעים לה לנהל את השיעור .מבחינתה,
כל אותן "בעיות משמעת" הן דבר מפריע ,שצריך להיפטר מהן במהירות האפשרית .גילויי
הכוחניותלמיניהםהםדברשהיאמגיבהעליהםבמטרהלהכחידםעודבאיבם.בלאמשיםהיא
מגיבהבאלימותכלפיאלימות.אךהבהנתבונןרגעעלחיינו -הריבעיותשלכוחניותלמיניהן
הןמרכיבמכריעבחיינו.האםנוכלמצדאחדלהתעלםמהןבשיטתיותומצדשנילקוותששיעור
עלאיאלימותיפתוראתהבעיה?האםאנורואיםאתהמגוחךשבעניין?קללעשותשיעורעל
אי-אלימות,קשהמאודלהיותקשובלמהשישולהיפגשעמו.ילדיםבמיתרכמובכלמקוםאחר
מביאים לידי ביטוי גילויי אלימות וכוחניות שונים .הדחף הראשון שלנו הוא לרצות להכחיד
ביטוייםאלה,זהלאנוח,זהמפריע,זהעושהרושםרעעלאנשיםמבחוץ,זהמציק,זהמעמיד
אותנובמצבשלחוסראונים,בתחושתחוסרשליטה,אנחנולאיודעיםמהלעשות.קשהמאוד
שלאלהגיבמידבאופןהמבטאאתרצוננולעבורמהרמבעיות אלולנושאים"קונסטרוקטיבים"
יותר  .קשה להקשיב לגילוים אלה ,ללמוד אותם ,להפוך אותם לנושא במוקד תשומת הלב,
להסתכלעליהםלעומק,להיפגשעמם.אךהאםזהלאמהשעלינולעשות?האםמפגשכזהעם
הממשות הכוחנית שלנו ושל הילדים הוא לא הדרך היחידה לעבודה משמעותית על בעיית
הכוחניות?אכן,אנומאמיניםשאיןכלקיצורידרך בענייןזה,איןמרשםקסמים,לאסדנה,ולא
שיעור,לאטכניקהחדשה,מלבדהיכולתשלנולהתבונןבערנותאלתוךביטוייהשלהבעיהכפי
שבאהלידיביטויבחייהיומיום.

כמחנכים אנו צריכים ללמוד לראות בכל הגילויים של ההוויה הילדית ,האנושית ,חומר גלם
להתעוררות התבונה האיכותית .גילוי כוחניות הוא חלק מן ההוויה הזו ושמחתנו בה היא
השמחהשלמישרואהאתההזדמנותללמידהגדולה.

מבחינהזו,מיתרמציעמהשלאיכולהלהציעכלמסגרתאחרתואפילולאחיינוכמבוגרים.הוא
מציעמרחבשבומדירגעברגעאפשרלהתייחסלחייםכחומרגלםללמידה.זוהזדמנותגדולה
אךקשה.פינינואתהזמןלכך,יצרנואתהמרחב,אךאנונקראיםלמאמץרב-אםאנומתכוונים
להשתמשבחייםהממשייםכחומרגלםלהתעוררותהמשותפת,הדברדורשרצינותעמוקהלכל
רגעורגעבחייושלילד,בחיינושלנו.איאפשרלעשותכאןאיפהואיפה.אותהרצינותשידענו
להפעיל כלפי תחומים כמו מתמטיקה ,היסטוריה ,פיסיקה ,שפות ,קריאה וכדומה ,אותה
דקדקנות,חקרנותמשותפת,צריכהלפנותכעתאלהממששלחיינו.
מהשמכריע,יכריע,אתהכףאינומהאנחנועושיםבתורמבוגרים,אלאמיאנחנו.כיצדאנחנו
נוכחיםובפרטמהמידתהרצינותשלנו.טיפוחחכמהערנית,התמודדותעםמצביאלימותוכן
הלאה ,אינם דברים שמחנך עושה לילד .אלה דברים שאדם עושה עם עצמו .אלה דברים
שהמחנך בודק ולומד תוך כדי ,ופעמים רבות בקושי רב .ונדרש זמן ,עד שאנו מבינים שהקושי
עשוילהיותפורהיותרמןהדרךהקלה.






חינוךהמתבססעלהממשותכחומרגלםולאעלידעפורמאליהואחינוךשלהערכיםהפנמיים.
זהוחינוךהשםאתהדגשעלהאומץלהיות,האומץלפגושאתמהשישולאלהתגדרבסיפורים
על מה שיש .אך האומץ ,אם כי הוא תנאי ,ללא ספק ,אינו מספיק .האני הפנימי זקוק לאנרגיה
שלו,לחומריהגלםשלו.כמושאומרטיליך,האומץלהיותבעצמוזקוקלממשותכמקוראנרגיה.
כדי שלאני יהיה הכוח לפרוח ולהגשים את עצמו ,הוא זקוק לשיח עמוק ובעל משמעות .הוא
זקוק לחופש התנועה ,לחופש הגישוש ולאיכות של מגע .כלומר ,למרחב שעשיר בהזדמנויות
לזיקהשלאני-אתה.בשונהמבוברהרואהבזיקהזודברנדירהקשורלחוויהשלקדושהאלוהית
אנו מוצאים שחוויה זו יכולה להיות יומיומית במעשי הילדים .ריקוד של ילד ,פעילות בניה,
חיבוק ,כולם יכולים להיות שרויים בזיקת אני-אתה אל העולם .כל מקום שבו האדם פועל
בשלמות ,הוא מקום המעניק חוסן לעצמיות ,ובסופו של דבר מגביר את נכונותנו להיפגש עם
הממשי.תפקידנוכמחנכים,אםכן,אינורקלאפשרלממשותלהיכנספנימה,לפתוחאתהדלת
לחללהריקשהידעהפורמאלימשמיט,אלאללמודלהכניסלתוךחללזהאתהלא-נודעכחיוב
שלשיחומשך.ללמודלהכניסאתהלא-נודעכסוגשלזיקה,כסוגשלקריאהוהיקראות.

בדור כל כך פרגמטי ,המחפש פתרונות מהירים ויעילים ,עשויה גישה זו להישמע כבדה
ומסורבלת.אךהריכאןטמונההבעיההאמיתיתשלהחינוךהמודרני.ניסיוננולהשליךאתכוחנו
הרבבטכנולוגיהעלהחייםועלדברמורכבכמוההתפתחותהאנושיתמביאלתוצאותהפוכות
ממהשהתכוונו.זהלאעובד.קנההמידהל"יעילות"באומנויותהחייםלמיניהן)והחינוךביניהם(
שונה מזה של העבודה ההנדסית .האיכות נולדת מן הפנימיות ,ואין זה משנה אם זו איכות
חשיבהאיכותחייםאואיכותאחרת.היאתמידקשורהבערךהפנימיכמקורלכלמהשהואחי
ויצירתי.פנימיותזוזקוקהלזמןשלה -היאזקוקהלאיכותשבמפגשהמסוגללשהותבתוךרגעי
המשך בקצבם שלהם .היא זקוקה למרחב שמסוגל להגיע עד השורשים ולפעול מתוך שלמות
אנושית.

לתהליךשבוכלזהבאלידיביטויאניקוראלמידה.



כשיבואמשיחלאאלמדמסכתברכות
ולאמסכתבבאמציעה
אלאאלמדמסכתדודמללוב
רבידודמללוב


.3עלהלמידהכתהליךיצירתמשמעות
הבעיה
האם אפשרית למידה שכל אדם ירגיש בה מפתח להגשמה עצמית ודרך לחיים איכותיים
ומשמעותיים?

אםאפשריתלמידהכזו,מןהסתםהיאשונהמאודמןהלמידההפורמאלית -איןהיאסוגשל
טכניקה ,משהו שעושים בחדרי כיתות על פי לוח זמנים קבוע מראש .היא איננה דבר שאפשר
לרכושמבחוץ-שמישהואחרעושהלךאותו.למידהכזוהיאחלקממסכתחייושלהאדם,היא
קשורה ל"מי אני" של האדם  -לאהבותיו ,להעדפותיו ,ליכולתו ליצור ולהביע ,לאופן בו הוא
מכיר את עצמו ,לקשיי הנפש שלו ,לכשרונותיו הייחודים ובקיצור לכל מה שמהותי להגדרת
האדם את עצמו .למידה כזו איננה מצומצמת לסוג מסוים של יכולת שכלית ,אלא היא משהו
שלםוטוטליהקשורלאופןנוכחותושלהאדםבעולם.

מעטמאודידועעלהלמידהמסוגזה.למרותשהמלה"למידה"שגורהעלפינו,ואנומשתמשים
בהכדילצייןמגווןפעילויותשאנועוסקיםבהםומעסיקיםבהם אחרים,אנומתקשיםלהבינה.
איננו מכירים את תהומותיה את נתיביה המפותלים ,את נקודות המפתח שלה וגם לא את
שיאיה,אלאמתוךמפגשאינטואיטיביומקרישתמידמעמידבצלאתכלמהשהתיימרנולעשות
בלמידההפורמאלית.

האםניתןלבססגישהחינוכיתהמסתמכתעללמידהברמהכזו?

הלמידהבמודלהקלאסי
פיאז'ההגדיראתעבודתוכאפיסטמולגיהגנטית,ולאלחינםהייתהלהההשפעההגדולהביותר
שהייתה לתיאוריה פסיכולוגית כלשהי על מעשה ההוראה .במובנים רבים ניתן להגדיר את
ההוראהכענףשלהאפיסטמולגיה,אוליאפילונכוןלכנותהאפיסטמולוגיהמעשית.ככזו,עבודת
ההוראה מושפעת באופן מכריע מהעמדה האפיסטמולוגית העומדת בבסיסה .ההוראה
המסורתית מסתמכת על מודל הידע הקלאסי ,והמטפורה המבהירה אותה ביותר היא מטפורת
המילוי.עלפימטפורהזו,ראשושלהתלמידהנוכמומחסןגדול.אומיכלגדולשישלשפוךאל
תוכותורה.תכניהלימודהםכמוגושיברזלקטנים)אוגושיזהב(,ובאופןכלליהםמטבעעובר
לסוחר .משום כך ניתן להכניסם אל תוך ראשו של הלומד .כמובן שרצוי מאוד להכניס את
החומרלמחסניםבאופןמסודרעדכמהשניתן.
אחד הקשיים הגדולים בהכנסה של החומר קשור במסננות העומדים בפתח המחסנים .מורה
טובהואזהשיודעלעקוףמסננותאלה,אולחלקאתהחומרלגושיםמספיקקטניםכדישיוכלו
לחדור בחורי המסננות .כך או כך ,הדבר כרוך במאמץ של המורה ,וללא מאמץ זה ל"דחוף"
בספקאםיכנסמשהו.עיקרתפקידושלהתלמידהוא"לפתוחאתהאוזניים"כלומרלפתוחאת





הדלתותלמחסנים.לאחרשהחומרנכנסאלתוךראשושלהלומדיחסהילדאלהחומרהואיחס
שלבעלות.הידיעות,אותןמטבעותעוברותלסוחר,הןרכושושלהלומד.
מטפורה זו והתיאוריה הלא מודעת העוטפת אותה ,הם דברים שקיבלנו בירושה ,ובדרך כלל
בלי יכולת לביקורת .קיומה ההמוני ,המונופול שלה ,העובדה שנתקלנו בה לראשונה בהיותנו
צעירים מאוד ,ושהיא ליוותה אותנו לאורך שנים רבות ,כל אלה עושות אותה קשה מאוד
לביקורת .יתר על כן ,בקיומה ,ובפרט בקיומה הלא מודע ,היא מפריעה צמיחה והבנה של
מטפורות אחרות העשויות להבהיר את מעשה הלמידה הטבעי באופן קוהרנטי יותר .על מנת
לאפשר צמיחה של הבנה כזו ,עלינו לחשוף את האופן בו מטפורה זו ממלכדת אותנו וכיצד
נערכיםמרכיביההשוניםכדילפעולעלינובעוצמהשכזו.

במקום זה כדאי לעשות הבחנה בין שני מובנים של המושג "למידה"  -למידה טבעית ולמידה
פורמאלית.

ההבחנהביןלמידהטבעיתללמידה פורמאלית
אנו משתמשים במלה למידה כדי להצביע על שני דברים שונים בתכלית .כאשר אדם אומר
שהוא הולך ללמוד מתמטיקה ,הוא מדמיין את עצמו נכנס לתוך שיעור בבית ספר ועוסק בסוג
מאודמסויםשלפעילותשעיקרוקשורבישיבהוכתיבה-סוגזהשלפעילות-למידה,יהיהזהה
בין אם מדובר בלמידת מתמטיקה ובין בלמידת היסטוריה .מטרתה של פעילות כזו היא להכין
את הלומד למשהו אחר הנמצא בסוף המסלול .אך אנו עשויים להשתמש במילה למידה כדי
לציין ילד שלומד ללכת או לדבר ,אדם שלומד לחיות בזוגיות ,או אדם שלמד לקנות במכולת.
למידה כזו אינה עוד סוג מסוים של פעילות בעל מאפיינים מוכרים )כתיבה ,ישיבה,
מורה( אלא היא נדבך מסוים בכל פעילות באשר היא .ליתר דיוק היא הנדבך
ההתפתחותישבפעילות.ההבחנהביןלמידהטבעיתללמידהפורמאליתאינהרק
הבחנה בין שני סוגי למידה או שני תחומי למידה ,זו הבחנה בין שני פעלים
שמשמעותם אחרת .אדם יכול ללמוד במובן של למידה פורמאלית ,כשם שהוא אוכל שר
ורוקד כלומר כמעשה של רצון אישי .אך הלמידה שהיא פן של הפעילות איננה דבר שהאדם
עושה.היאדברהקורהלומעצםעיסוקובפעילותמסוימת.

ילדים בני תרבותנו גדלים אל תוך שעורי בית ספר ולומדים לפעול בתחום זה של למידה
פורמאלית.ילדאומר"אניהולךללמוד"כשםשהואאומר"אניהולךלאכול".הואלאאומראני
הולך לעשות היסטוריה ,או אני הולך לעשות מתמטיקה .ואכן הוא לא הולך לעשות את שני
הדבריםהאחרונים-הואהולךללמוד )למידה פורמאלית(.
לעשות מתמטיקה פירושו להתמודד עם בעיה סוחפת ובעלת משמעות .פירושו לבצע "ניסויי
חשיבה" לחזור ולטעות ,פירושו לצאת לטבע כדי לחשוב קצת ,להתייעץ עם אנשים ,לחפש
תיאוריה חלופית אולי מתחומים לא קשורים ,להתייצב בפני הלא נדע ,להתמודד עם הקשיים
הרגשיים וחוסר הביטחון כמו גם עם התקווה והיופי .פירושו להתעורר באמצע הלילה ולכתוב
רעיון שצץ בחלום .פירושו להיות מחובר לדחף פנימי מסוים ,לחוש תחושות סיפוק ,תעוזה,
שמחה וחיים .כל זה ,למרות ריבוי המרכיבים שלו הנו פעולה אינטגרטיבית אחת של עשית
מתמטיקה,שבמהותהכמוגםבהרבההיבטיםחיצונייםשונהמאודמ"למידתמתמטיקה".

למידת מתמטיקה היא סוג אחר לגמרי של פעילות :היא קשורה בהצלחה במבחן ,בשינון של
דבריםשכברידועים,היאקשורהבדרךכללבשהייהבכיתהמרובתתלמידיםבתחוםזמןמסוים,



היא קשורה בהכנת שיעורי בית ובתחושת "חובה" ורגשות אשם .היא קשורה בסוג מסוים של
יחסיםביןמורהלתלמיד.יחסיםשהמרכיבהמהותיביותרבהםהואהקבלהאואיהקבלה.האם
הצלחתילהשביעאתרצוןהמורה,האםאנימוצאחןבעיניו.אלההרבדיםהממשייםהמאפיינת
את פעולת "לימוד המתמטיקה" והיא גם מאפיינת את פעולות למידה רבות אחרות .מכאן
שהדמיוןביןלמידתמתמטיקהלביןלמידתתנ"ךעולהלאיןשעורעלהדמיוןביןלמידת מתמטיקה
לעשיית מתמטיקה .חשוב שדבר זה יהיה ברור ושלא נוטה על ידי הדמיון החיצוני בין לימוד
המתמטיקהלעשייתהמתמטיקה.
לארקשמטפורתהמילוימכתיבהאתמהשקורהבאופןמתוכנןבאותוסוגפעילותשקראנולו
למידה פורמאלית ,אלא שהיא משפיעה על האופן בו אנו מבינים מה היא למידה טבעית וכיצד
היא מתרחשת .וכך למשל ,כאשר אנו מסתכלים על לימוד של שפה טבעית אנו רואים אותה
כתהליךרכישהאומילויבידיעותעלהשפההטבעית.אפילוכשאנוחושביםעללימודשלנהיגה
במכוניתאנומפרשיםזאתכרכישהשלמיומנויות,או"נוסחאותהתנהגות"או"תבניותתגובה".
למעשה ,מטפורת המילוי כה מושרשת בנו ,עד כי לרוב העוסקים בהוראה יראה שאין כל
אפשרותאחרתלהביןאתתהליךהלמידהאלאבמינוחיםשלצבירה.

מטפורתהאורינטציה
עלפימטפורתהמילוימהשקורהבסוףתהליךהלמידההואשהלומדמלאיותר -למשללאחר
12שנותלימודמתמטיקההילדמלאיותרבידיעותמתמטיות)הואזוכראתהנוסחאות,יודעאת
אסטרטגיותהפתרוןוכו'(.עלפיהגישהאלהלמידהכפןבפעילותוהרואהאתהפעילותבעיקר

כמעשה של שיח מה שקורה בסוף תהליך הלמידה הוא ,שהילדמסוגללשוחחביתר
עמקותבשפההמתמטית .מטפורת המילוי תנסה להסביר יכלת זו דרך תהליך המילוי.
הואיכוללשוחחביתרעמקותכיווןשישלויותרידיעות.אךהאםזהוההסברהיחידהאפשרי?
האםזהוההסברההולםביותר?
הסבראחרנשעןעלמטפורתהאורינטציה.עלפימטפורתהאורינטציהלמידהפרושהתאימות
או כיוון הדדי בין האדם לעולם ,או למרכיבים שונים בו )כולל אדם אחר( .הדבר דורש שינוי
במבנה אך לא בהכרח הוספה .היכולת לשוחח להדהד באופן עמוק יותר וגמיש יותר קשורה
בשינויוהתעדנותהמבנה.
לדוגמא ,על מנת לעבור בתוך מבוך קירות אתה יכול להפעיל כוח ,ללכת ישר ולשבור את
הקירותבדרך)גישתהעיצוב(,אושאתהיכוללתמרןביןהקירות)גישתהשיח(.במקרההראשון
אינךנדרשלהכיראתהעולם -אתהפועלעליובקוישר.במקרההשני אתהצריךלהכיראותו
ולתאיםאתעצמךאליו,אתהצריךלהתמצאבמקום.כלזהמרמזעלהשורשיםהעמוקיםיותר
שהם הרציונאל המהותי לפעילות הלמידה הפורמאלית ,ואשר הם גם מנחים את מטפורת
המילוי .כך או כך אנו טוענים ,שמה שקורה בפועל בלמידה הטבעית )וגם הפורמאלית( הוא
המקרההשנילמרותהניסיוןהמודעוהמתוכנןליצוראתהמקרההראשון.
במובנים רבים גישת הלמידה כתהליך אורינטציה מסתמכת על מודלים מודרניים ,המנסים
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לחקותאתפעילותושלהמוח .
מטפורתהאורינטציה לוקחתאתההתמצאותבמרחבכמקרהפרדיגמטימדגיםלתהליכילמידה
בכלל.אדםהמתעוררבחדרחשוךשאינומכיר,מתחיללגששאתדרכובתוךהחללהחדשולאט
לאטיוצרלעצמורושםשלהחללבוהואנמצא.גישושזהחושףלפניואטאטאתהמרחבואת

 68ראה בהקשר זה "למידה מבוססת מוח" למשל ב )Caine & Caine (1991




דרכו בתוכו .כשם שאדם יוצר לעצמו מושג מן המרחב הפיסי בתוכו הוא פועל בתהליך של
התמצאותכךבכלמרחבמשמעותאחר.

מטפורהזושונהבאופןמהותיממטפורתהמילוי:
.1היאלארואהאתתהליךהלמידהכתהליךשלהוספה.
.2היאאינהמניחהאתריקנותושלהלומד,להפך.
 .3היא רואה את תוצר תהליך הלמידה לא כרכוש אלא כיכולת להכיר  -היכולת לתקשר
ולשוחחביתרזרימות..
.4הדגשהואלאעלבעלותאלאעליכולתלפעול -ללמודאיןפירושולרכוש,פירושולהעמיק
בפעילות/תנועה.

אםלומרזאתבאופןמטפורי,עלפיתפיסתהאורינטציה,המוחאינוגדללאחרהלמידה -הוא
משתנה .כמוהו כמיתר אשר כוון אחרת באופן שכעת הוא יכול להדהד עם מה שלפני כן לא
יכול.כמובוררהערוציםברדיוהנעמצדלצדעדשהוא"מתביית"עלתחנה,כמוהאדםהמגשש
סביבועדשהוא"מתביית"עלהמקוםבוהואנמצא.
ראית הלמידה כתהליך אורינטציה קשורה לתהליך הכללי של יצירת משמעות .דימוי בורר
הערוציםברדיויכוללעזור:במשךזמןמהנשמעיםמןהמקלטרעשיםחסרימשמעות,עדשאנו
מתבייתיםעלה"תחנה"ומתחיליםלהישמעצליליםבעלימשמעות.
האםנוסףלמקלטרדיומשהושלאהיהבולפניכן?
ההבדלמתבטאב"מוזיקה"הנשמעת.מהשהיהמעורפלורועשמתבהרמתחדדוהופךלמשהו
מוכרובעלמשמעות.
אמנם אפשר לומר שהמוסיקה החדשה ,המשמעותית נוספה ,למקלט רדיו ,אך האם זו תהיה
הדרךהקוהרנטיתביותרלהצגה,אושמאניתןלומרשהמוסיקההחדשהנוצרהכתוצאהמארגון
חדששלמבנהפנימיברדיו?
השכל על פי מטפורת האורינטציה ,הוא לא מכשיר האוגר ומטפל באינפורמציה אלא אורגן
המשוחחעםסביבתו.
מתוך מטפורת הלמידה כתהליך אורינטציה עולה הטענה שלמידה אינה קשורה ברכישהשל
ידעאלאבראיהוהבנה.כאשראדםמתעוררבמקוםחדשמתפזראטאטהערפלוהוארואהטוב
יותר,הוארואהטוביותרלאמכיווןשנוסףלומשהו,אלאמשוםשמשהובראייתוהשתנה.ואם
לגשתלאחדהנמשלים-למידהשלמתמטיקהאינהקשורהלאיסוףשלידעמתמטיאלאלראיה
אלתוךעולםהמתמטיקה.איןזהתהליךשלהוספהאלאתהליךשלהתמצאות.התמצאותזו
אין פרושה שיש לאדם עוד דברים במחסנים ,אלא שהוא מסוגל לנווט את דרכו ביתר קלות
במקוםשלפניכןלאיכללנועבו.
ניתן להתייחסאלהמנגנון שמאחרי תהליך האורינטציה כמנגנון של יצירת סדר .על פי גישה
זו,אנוחייםבעולםשהואכאוטי)לאמסודר(ביסודו,והאדםהחיבתוכומשקיעמשאביםרבים
בארגוןוסדורהעולםכךשיוכללפעולבתוכו-כךשיוכללתקשר,להיותבשיח.פעילותהארגון,
היאהיאתהליךההתמצאות,אותותהליךשלכיווןמיתריםהדדישאינונגמר.פעילותהארגון
היא פעילות ספונטנית ,הקורה לכל אדם כל עוד הוא חי .היא איננה תלויה בכל מוסד
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פורמאלי .
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אפשר לטעון אחרי כל זאת שגם בתפיסת הלמידה כתהליך אורינטציה בסופו של דבר התוצר הוא
הוספת אינפורמציה .ואין ספק שעל פני השטח ובמיוחד בהתייחס לידע דקלרטיבי מפגין הלומד דבר מה
שניתן לזהות בקונטקסט חברתי כהוספה של ידע .אך באיזו מידה ידע זו אכן נוסף ומאוחסן בראשו של



מהשעומדלמבחן,אםכן,הואשתיתיאוריותלמידה.תיאוריהאחתרואהאתהלמידהכתהליך
שלהוספה,ומכאןהיאמצריכהסוגמיוחדשלפעילות,מעיןתדלוק,לוקוראיםלמידה.תיאוריה
אחרת רואה את הלמידה כתהליך אורינטציה המלווה כל פעילות באשר היא .על כן לא רק
שהיאאינהזקוקהלסוגפעילותמיוחד,אלאשכלהפסקהבפעילותהממשיתבעצםרקמעכבת
אתתהליךהלמידההטבעית

הלמידהכמילויוהלמידהכאורינטציה-הבדלראשוןבהשלכות
ההנחההבסיסיתשלמטפורתהמילויהיאהריקנותשלהיצורהלומד.
עלפימטפורתהאורינטציההלומדלעולםאינוריקהואתמידשלם,אךשלמותוהיאאחרת.
פעמיםרבותהיאכאוטיתמבחינתהסדרהחדששנוצרבעקבותתהליךהלמידה.ניתןלאייראת
שתיהמטפורותבדרךהבאה:






איורא'מטפורתהמילויאיורב'מטפורתאורינטציה

באיורא'אנחנורואיםאתהדוגמאהטיפוסיתשלהלמידהעלפימטפורתהמילוי.
תחילההריבועהואריק,ולאחרמכןהואמתמלאלאיטועדשאנומגיעיםלסדרהחדש,שמודגש
בולאההיבטשלהסדראלאההיבטשלהיותונוסףעלהריקנותשהייתהלפניכן.
באיורב'אנורואיםשלאנוסףשוםדברותהליךהלמידההואתהליךשלסדורוארגוןמחדש.

לארקשמטפורתהאורינטציהאינהמניחהאתריקנותושלהלומד,היאמחיבתאתמלאותוכדי
שיתרחש תהליך של למידה .מדובר תמיד במודיפיקציה של תבניות קימות ההולכות
ומשתכללות עם הזמן ,נעשות מאורגנות ובעלות משמעות .אך ללא קיומן של תבניות קודמות,
70

אחרות,לאיכולהלהיותדיסאורינטציהוגםלאתהליךשלאורינטציה .

למההדברדומה?
לשתי גישות בציור תמונה .בגישה אחת מתחיל הצייר לציר מן הפינה השמאלית וממלאלאט
לאטאתהתמונה.הואמציירכלחלקעדלפרטיוהאחרונים.עלפיגישהזו,התמונהשלמהרק
בסוף התהליך .בגישה השניה הצייר ממלא את התמונה כולה בשני כתמי צבע ולאחר מכן
בשכבההבאההואממלאכלשכבתצבעבפרטיםכלליםואחרכךכלפרטכלליבפרטיםקטנים
יותרוכו'.עלפיגישהזו,בכלרגעורגעהתמונהשלמה.
הערה לגבי המשל :בציור של תמונה יש בדרך כלל ,גם בגישה השניה ,שלב שבו הצייר אומר
שהתמונהגמורה.לאכךבחיים.בכלשלבהאדםהואשלםאךלעולםאינוגמור.


הלומד? באיזה מידה השימוש בהוספה מגדיר נכון תהליכים פסיכולוגים של למידה? דומה שיש כאן
עניין לפרספקטיבה תאורטית שקשה להשתחרר ממנה.
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ובהמשך נרחיב ונאמר "ללא קיומו של אני שואל לא יתכן תהליך של אורינטציה"





מעטים הזמנים והאנשים אשר חיים בתוך כאוס .גם הילד שאינו יודע דברים רבים ואינו מבין
דברים רבים באופן בו מבין אותם המבוגר ,אינו שרוי בכאוס .הילד חי בעולם שהוא שלם
מבחינתוובוהואמתמצא.הריבועשלומסודרעלפיקנההמידהשלו.ואםלהשתמשבלשוןשל
מטפורתהמילוי":לאחסרלושוםדבר"" .כאוס"היאדבריחסילסדרנתון.בהינתןהסדראתה



מגדיר את הכאוס" .לילד לא חסר שום דבר" )שהוא שווה ערך לטענה שהוא לא ריק -
שהואמלא(הילדאינוחיבדיסאורינטציה,לאיותרמאשרמבוגרים.ברובהרגעיםשלחייוהוא
מתפקדכיצורשלם.

ההשלכותהחינוכיותשלהטענההאחרונההןמרחיקותלכתגםבהקשריםכלליםשלחינוך,וגם
בהקשריםשללמידה.
אחתההצדקותהגדולותשלעצםהעיסוקבפעילותשללמידהפורמאליתהיאההנחה,שהילד
הואריק.משוםכךגםמוסדהלמידהבעיקרומתייחסאלהילדים.המבוגריםבהקשרזהמרגישים
שללאפעילותהלמידה עשויהילדלהישאר"ריק".וכפישניסינולהראותבפרקהשני,המחשבה
עלריקנותזוהיאמקורלאאכזבלחרדה.
אךמהאםהילדאינוריקמלכתחילה?

משל האבולוציה :אנו מתארים את הקשרים בין היצורים החיים השונים ,בהעמידנו אותם על
סולם אבולוציוני שהחד-תאים עומדים בבסיסו והאדם בראשו .דרך אחת לפרש סולם זה היא
להגיד ,שכל אחד מן היצורים הנמצאים בשלבי הסולם השונים הם בעצם שלבי הכנה לאדם.
פרוששכזה,מלבדהאתנוצנטריותשלו,ילקהבתפיסהתלאולוגית.קריהתפיסהשעלפיההטבע
"יודע"לאןהואצועד.
דרך אחרת לפרש אתהסולםהאבולוציוני היא לראות אתהיצורים החיים כוריאציות שונות
ליצורים שקדמו להם .על פי פרוש זה הדו-חיים שיצא מן הים לא "ידע" שהוא עתיד להפוך
לאדם.הואאינושלבחסר,בדרךאלמשהואחר,אלאצפרדעממוצעתהחיהאתחיההשלמים
מתוךהתאמהמלאהלסביבתה.

שוב ,כדאי להזכיר את משל הציור .בנתיב שהאבולוציה משרטטת כל רגע ורגע ה"ציור" הוא
שלם.הצפרדעאינהסובלתמזהשאינהבןאדם.היאלאפחותשלמהבגללזה.היאלאדומה
לציורחציגמורהממתיןשישלימואותו.היאשלמהומוגמרת.למרותשהארגוןהפנימיוהחיצוני
שלהלאדומהלזהשלהאדםמבחינתההואאינוארגוןחסראולוקה.

באותו אופן הילד שחי בעולם מבין את העולם על פי מערכת האמונות ותפישות העולם שלו.
הואאינוחימתוךחוויתדיסאוריינטציהובלבול.הואלאחימתוךאיהתמצאות.הואלאנמצא
בשלב של קפיאה ,ממתיןשישלימו אותו .הוא חי ,מכיר ומתמצא על פי יכולותיו הקימות.הוא
אינוסובלמכךשאינואדםמבוגר,ואינומפסיקלפעולמכיווןשאינואדםמבוגר,להפך.

הילדאיננוריקאופחותשלםמןהאדםהמבוגרבכלמובןשהוא.
זהודברשמטפורתהמילוילא תמידמאפשרלנולראות .כשהילדמגיעלכיתהא',הואאינו
כלי ריק רק מכיוון שלא למד כללימוד פורמאלי .ובכל זאת כך תתייחס אליו המורה כאילואינו
מבין ויודע ועליו "ללמוד מחדש" ,גם אם הוא יודע )למשל חשבון( .נקודת המוצא שלה אינה
במהשהילדיודע,אלאבהנחהשהילדאינויודע -ריק.אךהילדיודעומביןחשבון.הואאמנם
יודע ומבין אותם בדרכו שלו ,דרך שהיא שלמה ושואפת להיות שלמה .ה"בעיה" של המורה



אינה שתלמידיה אינם מבינים ,אלא שהם מבינים יותר מדי .הבעיה )מבחינתה של המורה
לפחות(,היאשהםמביניםמשהואחר,המותאםלעולםשלםוהואבעלהגיוןפנימימשלעצמו.
למעשה,ה"בעיה"שלילדיםהנכנסיםבכיתהא'אינהבעיהשלהילדיםאלאבעיהשלתקשורת
בין עולם המשגות אחד לעולם המשגות שני שכל אחד מהם הוא לגיטימי .אך בבית ספר כוחו
של עולם המשגות אחד חזק הרבה יותר משל האחר ,וכאן מתרחש העימות הגדול בין עולם
ההמשגות של המורה לעולם ההמשגות של הילד .עימות שבו לא פעם מתרוקן הילד ,ומחליף

אתיכולתולשוחחביכולתלהגיב.כלומרמאבדאתיכולתולהיותלומד.

אםמהשנטעןכאןהואנכון,כיצדניתןלהסביראתההתמדהשבהממשיכיםמוריםשנהאחר
שנהלעסוקבלמידה כפישעוסקיםבה?היכןהמלכוד?

המלכודהבסיסישלההוראה.
אתהמלכודהבסיסישלההוראהניתןלראותכמעטבכלתחוםשלהוראההקייםהיוםבמזרח
ובמערב,מןהגניםועדהאוניברסיטה.המלכודהואאחדהביטוייםשלמטפורתהמילוי,אךאנו
ננסהלהבהירובלשוןמטפורתהאורינטציה.

הבהניקחאתהאדםהנמצאבמסעשלחקירה,יהיהזהמדעןאוחוקראחר.הואחודראלתוך
תחום מסוים ולומד אותו מלפני ולפנים .בכל סבוב הוא מוצא את עצמו עם סדר חדש ועם
משמעותחדשה,שלאורההואמביןדבריםבאופןמורכביותר.בסוףהואמגיעאלתמונהשלמה
המספקתאותו.בלשוןמטפורתהאורינטציה,מהשקרהלוניתןלתיאורבאיורהבא:





איור:2תהליךהאורינטציה.

הכוחותשפעלוכדיליצורבואתהסדרהיותחושותעמומותשלדיסאורינטציה,חוסרסיפוקמן
ההסבריםהקיימים,הרצוןלהביןבאופןעמוקיותר,הסקרנות,החיפושאחראיכותוכדומה.כל
אלההיו גורמים לא מודעים שהופעלו על ידי הכאוס .לא היה זה הסדרהעתידי שארגןלו את
נתיבו אליו ,שהרי הסדר עוד לא היה קיים .אותם כוחות כאוס אולי היו מביאים אותו למקום
אחר.אלההיוהכוחותשנבעומןהכאוסבהווהשלהחוקר.

המדעןמתרגשמאודמןהסדרהנוצרומןהמשמעותהעמוקהוהזרימהוההבנההנובעותממנו.
כעתכשהעולםמסודר,הואמסוגללנועמןהחלקיםאלהשלםולבחוןאתהחלקיםלאורהשלם.
הואמסוגללהתייחסלפרטיםולעדכןאותם.הואנעמןהפרטיאלהכלליומןהכלליאלהפרטי
בחזרהבתחושתמוכרותוהתמצאות.למעשה,המדעןמתרגשכלכךעדכיהואמחליטלהעביר
אתהבנתוגםלאנשיםאחרים.

בשלבזהרובהסיכוייםשהואייפוללמלכודהבסיסישלההוראה.






היותורובהתהליכיםשפעלובמדעןכדיליצוראתהסדרהיולאמודעים,והיותואותםתהליכים
שלהםכןהיהמודענראיםלורקכביטוילדרכוהאישיתלהגיעאלהתוצרהחשוב,הואמתעלם
מהם ומתמודד ישירות עם התוצר המוגמר והמודע .מתוך זה שהוא מניח את מטפורת המילוי
בבלי מודע,הואמחליטלפרקאתהמבנההמסודרשלולמבניםקטנים,שכאשרמרכיביםאותם
מקבלים את המבנה השלם בחזרה .כמדען/חוקר הוא הגיע אל הסדר דרך תהליך של למידה
וארגון,ומתוךהשאלותוהבעיותשיצרהכאוס.כמורה ,הואשכחאתהכאוסוהואמבקשלבנות
אתהסדראצלהתלמידדרךהסדרהקייםאצלו.
במלים אחרות ,המלכוד הבסיסי של ההוראה מבטא את הקושי של מי שכבר מבין ומתמצא
להזדהותעםמישאינומביןומתמצא.עוצמתושלהמלכודמושרשתבגורמיםפסיכולוגיםשונים
המתווספיםלענייןזה.כךנראההתהליךכולובאיורהבא:





איור:3המלכודהבסיסי


האיור מראה ,שהחוקר שעבר בעצמו תהליך של למידה משנה את גישתו בבואו להורות
לאחרים .האיור מציג את ההוראה כפי שהיא מתרחשת בפועל ,כדבר מה הנעשה באופן שונה
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מהותיתמןהלמידהה"טבעית",כפישקרתהאצלהמדעןעצמו .
אבלמהבעצםרעבכך?
האמנםהתלמידצריךלהמציאאתהכלמחדש?
מההבעיהבכךשהעבודהשניתנתלתלמידקלהיותר,מאורגנתושיטתיתיותר?הריבשלכך
יש לנו תרבות ,לא?  -בכדי להנחיל את ניסיוננו לאחרים באופן מסודר .האם אין זו הדרך
המהירהביותרלפלסלתלמידאתהדרךאלעולםהידוע,כדישיוכלמשםלהמשיךלחקורלבד
דבריםחדשים?ואםכן,האםהוראהשלמורהטובהיודעכיצדלחלקאתהחומרולהעביראותו
אינההדרךהטובהוהבטוחהביותרללמוד?

הנטייהשלנולענותבאופןחיובילשאלותאלההיאחזקהמאוד.אךהדבריםאינםכהפשוטים.
על פי טענתי ,דרך ההוראה היא הדרך הפחות טובה לעבור תהליכי למידה   -החלוקה,
השיטתיות ,הארגון של המורה ,וכל האספקטים המאפיינים למידה פורמאלית לא תורמים
ללמידהשלהתלמיד.הלמידהמתבצעתלמרותכלאלהולאבגללכלאלה.

למההדברדומה?
הבהניקחבתורמשלאתהאופןבונבנההגוףהחי.ניתןלראותאתהתהליךשבוסופגהיצור
החי מזון והופכו לחומר בניה עצמי כתהליך של יצירת סדר .במקרה של האדם ,המזון שהוא
אוכל מומר בסופו של דבר לארגון הייחודי של התאים השונים ולאנרגיה הדרושה לחייהם.
בתהליךהזההופכותמולקולותפשוטותוכאוטיותמבחינתהתאיםהחייםלמולקולותמורכבות,
המהוותחלקמןהארגוןוהסדרשלהתא.הסדרנוצרעלידיכוחותהפועליםבתא.
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ראה גם שטראוס ושפלר



המלכודהבסיסישלההוראהמומשלעלידיההנחההקניבלית,שעלמנתלטפחשריריםשלבני
אדם צריך לאכול שרירים של בני אדם .על פני השטח הדבר עשוי להישמע הגיוני ,אם אנו
מבקשים להוסיף ולטפח חומר מסודר )תאי שריר( ,למה שלא ניתן כבר את החומר מאורגן.
במעשה ,הנחה זו מופרכת לחלוטין .לא כך זה עובד .החומר המאורגן מתפרק על ידי מערכת
העיכוללמרכיביו,ולאחרמכןמשמשלכלמינידבריםאחריםלפיצרכיהגוף.
באותו אופן החומר המאורגן שמעביר המורה לתלמידיו אינו "מתאחסן" מאורגן כחבילה
בראשושלהתלמיד),אלאבמקריםפתולוגיםקיצוניים(הואמתפרקומשרתאתצרכיהלומד.
אדםלעולםלאקונהסדרהואתמידמארגןאותו.
אךישנהבעיהאףחמורהמזאת:
במהלךהשניםהתפתחהמערכתשלמהשללמידהפורמאלית,שאםכייצאהמנקודתהנחהשל
מטפורתהמילויקיבלהעודהיבטיםמעשייםרביםושוניםהקשוריםלגורמיםחברתיים,מוסדיים,
פסיכולוגים ואחרים .היבטים אלה הקשורים למעשה יומיומי של ההוראה הם בעייתיים
לכשעצמם ,בלי כל קשר לתיאוריה הלא מודעת שיצרה אותם .היבטים מעשיים אלה פעמים
רבותגורמיםלנזקלמורהולתלמיד,ובעיקרפוגמיםביכולתשלשניהםללמוד.

הלמידההפורמאליתלארקשאינהמועילהללמידה-בפועלהיאמזיקהלה.
ואין זו פגיעה שולית .פגיעה ביכולת ללמוד פרושה פגיעה במהותו של האדם כיצור מתפתח
המסוגללהגשיםאתעצמו,למצואמשמעות,ליצוראיכותחיים.
רבים עשויים להתייחס אל הדברים האחרונים כקיצוניים ,ושאינם תואמים את העובדה
שהלמידההפורמאליתחובקתעולםכלכך.אםאכןהיאמזיקה,מדועהיאנפוצהכלכך?מדוע
מתמידיםבהכלכך?
התשובהלשאלהזוטמונהבעצםהמינוח"מלכוד".
שכן,המלכוד,כטבעו-אכןממלכד.ובאופןיסודיביותר.

למידהכתהליךהעמקתהשיח
אני טוען ,אם כן,שהלמידה הטבעית היא תהליך שונה לחלוטין מן הפרקטיקה הקורה בתהליך
הממוסד של הלמידה הפורמאלית .בעוד האחרונה רואה אתהלמידה כסוג מסוים של פעילות,
אנירואהבלמידהנדבךבפעילות.ליתרדיוקאנירואהבהתהליךהעמקתהשיח/פעילות.

עומקפעילותהואמדדבסיסישבלעדיואיאפשרלהביןאתתהליךהלמידה.

המושג "עומק הפעילות" ,כמו גם "עומק השיח" או "עומק התקשורת" ,אינו רק מושג תיאורטי
המשמש כהשלמה לתיאוריה .יש לו מציאות פסיכולוגית ממשית ,שהיא אולי מחוויות היסוד
שלנו כיצורים חיים .עבור כל אדם ,ההבחנה בין שיח זורם לשיח תקוע ,או כפי שנקרא להם
מעתה בין שיח עמוק-משמעות לשיח רדוד-משמעות ,הוא חוויה ראשונית ובלתי אמצעית כמו
ראית צבעים .וגם כאן ,כמו במקרה של ראית צבעים ,לא ניתן להעביר מה הוא "צבע אדום",
אלאמתוךהצבעהעלדוגמאותרבותושונותשלצבעאדום.

הנה,אםכן,דוגמאותמספר:
שניאנשיםמדבריםביניהם.תחילההםמתקשיםלהביןזהאתזה,הרגליהשיחהשלהםשונים,
מושגיםרביםאינםמשותפים,שפתהגוףאינהתמידמובנת,והתוצאההיא"קושיבזרימה".כל
אחד מהם מרגיש זאת כסוג של "תקיעות" .תקיעות זו ,כל כמה שאנו מתארים אותה כעת
במושגיםעממיםהיאחוויהאנושיתממשית.ככלשעוברהזמן,והםמתחיליםלהכירזהאתזה
הופך שיחם לדבר מה קולח יותר .כעת די שאחד מהם יאמר מילה בהקשר מסוים כדי שהשני





יביןאתכוונתו.הםקוראיםזהאצלזהרמזיםדקיםביותרומסוגליםעלסמךרמזיםאלהלהבין
בפרוטרוטמהמטרידאתהאחרואפילואםקרהמעשהמסויםאולא.מהשלפניכןהיהאטום
הופךלשקוף-כאילושכלאחדמסוגלבאמצעותהשיחלהציץאלתוךתוכושלרעהו.
אדם אחר התחיל בלימודי נהיגה .הפעמים הראשונות לוו בעשייה של דברים שהיו חסרי
משמעות-לאהיההבדלביןטובלרע.מורההנהיגההיהזהשנדרשלהסבירולומרמהלעשות
ומתי .אותו נהג לאחר מספר שנים לא רק "מרגיש" מתי עליו להחליף מהלך או מתי כדאי לו
לבלום הוא גם מסוגל "לחוש" את מרחק הסכנה מרכב אחר ,את המהירות הנכונה לסיבוב
ומסוגל"לשמוע"כאשרהמכוניתלאמרוצה.הואמרגישדרךמכוניתואתהעולםכאילוהנהיגה
במכונית היא אמצעי תקשורת.הוא מסגל לעצמו "סגנון" של נהיגה ומזהה סגנונות אצל נהגים
אחרים.אנחנו אומרים על נהיגתו שהיא "חלקה" יותר זורמת יותר ,מתאימה את עצמה לתנאי
השטחלעומתנהיגתו שלהמתחילשעשוילהיעצרבאמצעכבישבחוסראוניםנוכחצפירהשל
נהגמימין.
אדםאחרניגשלראשונהלהקלידבמחשבהואמרגיששההקלדהחוסמתאתהיצירתיותשלו,
מעכבת את חשיבתו ,מאלצת אותו לחפש אותיות וכדומה .כשהוא כבר מקליד מיומן הוא כלל
לאמסתכלעלמקשיהמקלדת.רעיונותיוקולחיםבמהירותהישראלהמסךכמעטללאמודעות
לתהליךההקלדה.
אדםנוסףמגיעלארץשאתשפתהאינויודעומתקשהלתקשר.עוברותשנםמספר...
השוו את האדם המתחיל ללמוד מתמטיקה לאדם שכבר בקי במתמטיקה ומכיר את עולם
המספרים ,ומסוגל "לחוש" ולראות אל תוכו כשם שהוא הולך בדרך מוכרת .אדם זה מבין את
המספרים כפי שלא מבין אותםמי שרק התחיל לגעת בהם .הוא מבין מדוע נדרשת פעולה כזו
ולא אחרת .הבדל זה קיים גם אם האדם המתחיל יודע שכך צריך לעשות ,אך הוא אינו מבין
זאת.

דוגמאות אלה עוסקות בתחומי פעילות שונים ,שעשויים להתפרש ככרוכים בסוגים שונים של
למידה .אך בכל המקרים האלה אנו רואים הבדל בין החוויה האטומה ,התקועה ,המגבילה
לחוויה הזורמת המוארת בעלת המשמעות .זהו ההבדל בין פעילות רדודת משמעות לפעילות
עמוקת משמעות .הבדל זה באיכותו המסוימת הוא אולי אחד הדברים הממשיים ביותר עבור
האדם .מכאן צומחת היכולת להבחין בין טוב לרע בין יפה למכוער בין נכון ללא נכון .היכולת
שלנו להבחין בין שתי חוויות יסוד אלה היא ,שעוזרת לנו להריח "יצירת מופת" בספרות
באומנותאובכלמקוםאחר.היאזוהמאפשרתלנולזהותאיכות.
התהליך הזה בו עוברת הפעילות ממצב של שיח רדוד לשיח עמוק ,היא הדבר שאנו מכנים

למידה.או:למידההיאתהליךהתפתחותהפעילותאשרבמהלכומעמיקהשיח
ומעמיקההמשמעות.
עלפיתפיסהזוזהותהליךטבעיובשרמבשרהשלהפעילותהואאינוצריךכישוריםמיוחדים,
הכוונה מיוחדת או אדם חיצוני .הוא קורה מעצם היותנו פועלים .יש אמנם מקומות בהם הוא
קורה מעט ויש מקומות בהם הוא קורה הרבה ודבר זה תלוי במרכיבים רבים .אך גם מרכיבים
אלה שיכים לטבעה של הפעילות ולטבעו של הרקע בו היא מתרחשת .מרכיבים אלה צריכים
להיות במוקד החקר על הלמידה ,כפן התפתחותי של הפעילות .ובהמשך נתייחס אליהם בשם
"פונקציותלמידה".





למידהמשמעותית
כאשר הלמידה הטבעית נשזרת במסכת חיו של האדם כחלק בלתי נפרד מהווייתו היא הופכת
להיותללמידהמשמעותית.
למידה כזו ,שפעמים רבות היא תולדה של פעילות משמעותית ,משאירה את רישומה באדם
לאחרגמרהפעילות.לעתיםמדוברבזיכרוןשל"נשימהעמוקה"שהייתהבפעילות,שכמוהפכה
אתהפעילותלעולםנפרדעםחוקיזמןמשלו,וישבהכוחמשיכה.ולעתיםזיכרוןזהמוצנעיותר
המופיערקלאחרזמןכמיןידיעהפנימיתשקרהדברבעלמשמעות,אואפילורקבתורתמיהה
קלהעלהכושרהחדששנולד.
שלא כמו הגישה המכניסטית/הישרדותית ,הרואה את הלמידה בעיקר בפרספקטיבה של
הישרדות.כלומר,שינוייםהקוריםבאדםבמהלךחייו,במטרהלהתאיםעצמולעולםכךשיוכל
לשרוד טוב יותר ,אני רואה בלמידה חלק מתהליך רחב יותר של התפתחות ויצירת משמעות,
שתכליתולהעמיקאתהשיחשלהיצורהחיעםהעולם.ישכאןעמדהפילוסופיתהקודמתלכל
חקירהמדעיתושאינהיכולהלהיותמוכרעתבחקירהמדעית.העובדותהמדעיותיכולותבאותה
המידהלתמוךבשתיהגישות.לעמדהפילוסופיתכזוישערךוגםהשלכותרבותבנוגעלתפיסת
האדםאתעצמווכןלגביהמעשההחינוכי.
עלפיתפיסה זו,החייםהםדברלומד.מוטמעתבהם,כחלקמהגדרתם,ההתפתחותהיוצרת.
זו אמירה מורכבת ,שמכילה בתוכה היבטים שונים אשר כולם חיוניים להבנת תהליך הלמידה.
היבטיםאלהקשוריםבמושגימפתחשונים:הכרה,הבנה/ראיה,שיח,משמעות,ממשות.
ביןהיתר,היאקובעתכיתופעתהלמידהותופעתההכרהכרוכותיחדיו,והןחלקמןהעיקרון
הבסיסי של החיים .כלומר ,העובדה שאנו לומדים ,קשורה בעובדה שאנו יצורים חיים ,בעלי
הכרה.
כאשר טענו ,שלמידה היא פן מלווה בפעילות ,לא הסברנו מדוע בהכרח פעילות מלווה
בלמידה.הרי יכול היה להיות אחרת -אבן שתדרדר במורדההר ו"תפעל" לא תלמד מזה שום
דבר .למעשה ,הנחנו עקרון התפתחותי שהפילוסוף ברגסון כינה בשם "התפתחות יוצרת" .הוא
זיההאותועםתופעתהחייםבכלל.עקרוןזהאומר,שכלאדם,כחלקמהגדרתוכיצורחי,מכיל
בתוכואתהשאיפהלהיותבשיחולהעמיקאותו.במיליםאחרות :החייםהםדברלומד,וביתר
דיוק :אותו פן בחיים ,שניתן לכנותו בשמות שונים )הכרה ,נשמה ,עקרון מאחד ,האני( ושאנו
מביניםאותוכ"שיחשהואתהליךיצירתהמשמעות",הואדברלומד.
כדאי להעיר בהקשרזה ,ש"ההתפתחותהיוצרת" ,אינההשינוי היחיד המתרחש באדם .אדם
גם:מזדקן,מתכנסאלהרגליםצרים,מתפתחאלתוךמעגליםסגוריםשאינויכוללהיחלץמהם,
נסוג אל שלבים מוקדמים בחיים ,מסתגל למציאותשמרנית ,נחשף לתהליכי התניה ,מוצר בידי
הצורך בביטחון וכן הלאה .לא כל השינויים האלה הם שינויים של למידה .לא בכולם נראה
מעבר משיח רדוד לשיח עמוק .להפך ,מה שייחד מצבים אלה הוא אותה קהות  ,כעין ערפל
הנמסךבהכרהומדללאתהמשמעות.אלהמקריםטיפוסייםשבהםאדםפועלבאופןמכנימבלי
שהכרתהמשמעותתהיההבסיסלפעילותו.
ניתןלומר,אםכן,שלמידהתתקייםבאותומקוםבונרתמתההתפתחותהיוצרתאלהפעילות.
מקוםזההואהמקוםבויוצאהאדםכיצורמשמעותיאלהפועל.זהוהמקוםשבוהולך ונחשף
ה"אנושי"שבאדם,העצמתישבו.
אותה קהות בהכרה העומדת מנגד לערנות הבהירה והחדה יכולה לשמש כחלק מהבנת
ההתפתחותהיוצרת:אפשרלומרש"תכליתה"שלההתפתחותהיוצרתהואלשמורעלערנותזו
באיכויותיה הגבוהות .על מנת שערנות זו תשמר היא דורשת את היצירתיות של השיח ,את





התפתחותווהעמקתו.כשאדםאינומעמיקאתשיחו,ערנותויורדת,הואמתכנסלהרגליםמכנים
ומתחיללתפקדכמכונהחסרתהכרה.
למידה כחלק מתהליך ההתפתחות היוצרת )ברגסון( ,רחוקה מאוד מן הדבר הטכני פורמאלי
המוכר לנו מבית הספר או האוניברסיטה .הרבה יותר מכך ,היא דבר חי ומחיה .וככל שהיא
משמעותית יותר כך היא מחיה יותר .למידה כזו קשורה במה שכונה על ידי רבים "מיצוי
פוטנציאל".היאקשורהבאפשרותשלהאדםלהביאאתעצמולידיהגשמהעצמית,לידיחווית
חיים מלאים ושופעים.אפשרויות אלה אינן אפשרויות כלליות ותיאורטיות אלא מתייחסות אל
כלמעשהופעולהשלהאדם,ביןאםמדוברבפעילותכתיבה,פעילותיצירה,בניה,תכנון,נגינה,
תקשורת בין אישית או כל פעילות אחרת .כל פעילות כזו יכולה להיות פן בהגשמת אדם את
עצמו,אםהיאמלווהבתהליךשללמידהמשמעותית.
בפרטישלראותשהגדרהזושללמידהלאתמידעולהבקנהאחדעםההגדרותהקלאסיות
הלקוחותמתחוםהפסיכולוגיה.אלההמזהותלמידהעםהתניה,והנשענותעלההנחהשהאדם
הואמכונהמגיבהלגירויים.במידהותהליכיהתניהאלההםחלקמתהליךשעוברהאניהנוכח
בערותו,כעיןתופעותלוואילהעמקתהמשמעות,עדייןניתןלדברעללמידה.אךברגעשמדובר
על מערך תגובות סגור המופעל מתוך שינה )שאותם אולי באמת ניתן להקנות בשינה( ,נצטרך
למצוא להם שם אחר .טענתי הבסיסית היא שבשני המקרים הללו אנו מדברים על תהליכים
שונים אשר מחייבים להתייחס אליהם בשני שמות שונים .אותם שינויים הקורים באדם מתוך
התחברות ל"התפתחות היוצרת" ומאפשרים לו להעמיק את שיחו ,ולדרוך את עירותו ,אינם
דומיםלשינוייםהמתרחשיםבאדםעקבהתניהעיוורת,שבההואפועלמתוךשינהוהשיחאינו
מעמיק .במציאות היומיומית והטבעית רק לעתים רחוקות נגלה מצבים של עשייה מכנית אשר
האניהנוכחנעדרמהם.במצביםכאלההאדםאינומתפקדכאדםאלאכמכונהמגיבהלגירויים.
אין זה חלק מתכליתו של האדם להיות מכונה מגיבה לגירויים ,וללא כוחות מסיבים חברתיים
ואחרים,הפועליםלכיווןזההיינורואיםמעטמזה.

בשונהמןהפסיכולוגיההקלאסיתאניטועןאפוא:למידה≠התניה
העיקרבלמידההואאותםחייםמפכים,אותההכרהערניתהנשפכתאלערוצישיחשלפניכן
היורקחומרמת.
התייחסות אללמידה כחלק מעצמת החיים ומעושרם יוצרת גישהשונה מהותית מןהגישות
המקובלות ויתכן שהתייחסות זו נותנת לה גם מעט טעם אקזוטי .ויחד עם זאת ,אני סבור
שפרספקטיבה פילוסופית זו היא פריצת דרך הכרחית בהבנת הלמידה .לא נוכל להמשיך
ולהסביראתהלמידההמשמעותיתבמינוחיםשלהתניותוטכניקותהוראה.

למידהאנושיתאינהאירועחד-פעמי
בלשון היומיום אנו אומרים "הוא למד לרכב על אופניים"  ,או "הוא למד להיזהר מן האש"
כאילו הלמידה היא אירוע חד פעמי עם התחלה וסוף  -אירוע שנגמר לאחר פרק זמן מסוים
ואשרבסופומגיעיםליכולתאוידיעה.אמירהזוהיאטיפוסיתלתפיסהמכניסטיתומפרקת.

למשל,פעוטנוגעבאשונכווה.ההוריםאומרים"עכשיוהואלמדלאלגעתבאש"ותופסיםאת
הלמידה כאירוע חד פעמי ,במקרה זה ,אירוע קצר מאוד .אין ספק שאירוע זה הוא משמעותי
בחייושלהפעוט.אךהאמנםכאןמרוכזכלמעשההלמידהאואפילורובו?
למעשה אירוע זה הוא רק אירוע אחד מבין סדרה ארוכה של מפגשים עם האש ,שילוו את
הפעוטעדהיותומבוגר.יתכןשתחילההואיתרחקמאודמןהאשאךאטאטילמדאתהגבולות
הבטוחים.תחילההואיתקרבאליהבחברתהוריו,לאחרמכןיחזיקנרעםעזרה,אחרכךלבד,



ידליקגפרור,יחזיקגפרורלאורךזמן,ילמדלכבותאותובזמן,להדליקמדורה ,להדליקכירתגז
להשתמשבאשלצרכיו.הואילמדלתפעלאתהאשבאופןמדויקומורכביותרויותר-יעמיקאת
השיחעמה.
ההוריםאמרו:
"הואלמדלאלנגועבאש".
אךהרבהיותרנכוןהיהלומר:
"הואהתחילמסלוללמידהשנושאוהואאיךכןלגעתבאש".

אין זה מפליא שאנו נוטים לראות בלמידה אירוע חד פעמי .תרבותנו מתמחה בעיסוק
ב"טראומטולוגיה"-באירועיםדרמטייםקיצונייםהמבחיניםבאופןחדוברורביןכןולא.איןפלא
שספריהלמידהמלאיםבדוגמאותחד-ערכיותכאלהאשרבהםהתניהחוזרתנקראתלמידה.כל
זה שייך לרובד הישרדותי וכפי שכבר טענו אין לראות בו למידה אלא במובן צר מאוד .אם
הפעוט היה באמת "לומד" באופן דיכוטומי "לא לגעת באש" הוא לא היה לומד דבר  .הוא לא
היה מעמיק את השיח שלו ,אלא רק בורח מן האש באופן אינסטינקטיבי ,כמו חיה .בריחה
מותנית זו ,שרבים רואים בה דוגמא פרדיגמטית ללמידה ,אינה למידה .זוהי פעילות עיוורת,
אטומה ,שאיננה משתכללת .אמנם יש לה ערך הישרדותי ,אך אי אפשר לכנותה למידה ,אם
תחת אותה כותרת "למידה" אנו מכניסים גם את כל תהליך ההבנה והעמקת השיח .יצירת
רפלקס מותנה איננו תהליך דומה לתהליך של העמקת השיח .אלה שני דברים שונים ,ומרגע
שבחרנו לכנות את השני בשם למידה שוב איננו רשאים להשתמש במילה זו כדי לציין גם את
הדברהראשון.

מכאן ,שתהליך הלמידה הטבעי המתלווה לפעילות איננו דבר חד פעמי .אין שלב שבו לומדים
ואחרכךשלבשבומפסיקיםללמוד.כלעודפועלים-לומדים.

מןהפרטאלהכלל
כפי שניסיתי להראות בתחילת פרק זה ,אנו נוטים לראות בסדר הפורמאלי/מושגי נקודת מוצא
להוראה ,ומכאן גם ללמידה .זהו הכוח הגדול של השכל האנליטי ,המאפשר לנו לתכנן ולעצב
את העולם סביבנו  -תוכנית מוכנה מראש נכפת על העולם ומעצבת אותו בדמותה .אך הנה,
אותוסדרפורמאלישיטתימלאכותיהמתאיםלבנייתכבישים,חציבתהרים,יצורמכוניות,בנית
טלוויזיות או תכנות מחשבים כלל אינו מתאים לאדם .במהותו הוא מנוגד לחלוטין לתהליכי
למידה טבעיים .תהליך למידה אינו תהליך בניה .אין הוא נע מסדר כללי ומוכן מראש למקרה
פרטי,אלאבדיוקלהפך -הואנעמןהפרטיאלהכללי,מןהדוגמאהמוחשיתאלההכללה.לא
לחינם כשאנו מנסים להבין דבר מה מופשט אנו מבקשים שינתנו לנו דוגמאות ,ולומדים מתוך
אלההרבהיותרמאשרמתבניותמופשטות.

תנועתההוראה/בניה/עיצובהיאתנועהמסדרכללישלאדםאחדאלפרטיותושלאדםהשני.
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תנועתהלמידההיאתנועהמןהמקרההפרטי ,הכאוטי,האישיאלהסדרמופשטוכללי.

איןבכךכדילומרשההכללהאיננהמשמשתכאבןפינהבהבנתהעולםהפרטי.בהמשךלפיאז'ה
וחוקרים רבים נראה ברור היום ,שתהליכי קוגניציה הם דו-כיוונים מלמטה למעלה ומלמעלה
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"מקרה פרטי" כלומר מקרה שקרה לפרט ולא דווקא  SAMPLEברור שמקרה פרטי כזה מובן דרך
מערכת סכמות/קטגוריות קימת כבר.





למטה.אךזותמידההבנההפרטיתשלאותואדם עצמו.העיקרוןנשאראותועקרון -לעולם
אין אדם קונה סדר מן המוכן תמיד הוא יוצר אותו .מבחינה זו תהליך הלמידה
הפורמאלי הוא תהליך מדכא למידה .אין זה אומר שאין כל משמעות למפגשים עם סכמות או
מבנים של סדר פורמאלי מופשט .כלל וכלל לא .מפגשים כאלה הם לא פעם מפגשים מאיצים
ומדרבניםבתהליכילמידה,אךדרךפעולתםאיננהדרךשלספיגהפסיביתאלאדרךדיאלקטית
שלעימותפרוקוהרכבהמחדש.נקודתהמוצאשלההיאתמידהסדרהקייםכבראצלהלומד.
הלומד נפגש עם משהו מוחשי בעולם ,ומשם יוצר את הסדר המופשט והמכליל .בתהליך זה
הואאמנםיכוללהיעזרבמבניםפורמאלייםקיימיםאךאלהבעלימשמעותרקאםהםמצטרפים
אלהחיפושאחרההכללה,המונעממילאעלידיהאדםהפרטי.

הקשרביןהוראה,ידעוסמכות-למידהטבעיתכלמידהללא
סמכות
מבנים פורמאליים של ידע יכולים לתרום ללמידה רק במידה והם מתחדרים  -כלומר עוברים
אותו תהליך של "האנשה אישית" ,של עיכול אישי ,המאפשרים להם להתפרק ולהפוך לחלק
ממערכתההבנה.במובןזהקליטתידעלכשעצמהאיננהתהליךשללמידה.

דוגמאשתבהירטענהזו,היאהמקרהשלאדםשאחסןאצלוידעשגוי).למשלשפריסהיאבירת
אנגליה,אושעלמנתלהכיןבצקלעוגהצריךלהקפיאאתהשמרים(.האםאפשרלומרעלאדם
כזהשהואלמדשפריסהיאבירתאנגליהאושהואלמד"איךעושיםעוגה?"
והרי אין שום דבר בידיעה לכשעצמה המבטיח שהיא אמיתית או שקרית .במובן זה ,אין כל
הבדל בין ידע זה לידע אחר ,שאומר שפריס היא בירת צרפת ,או ידע שאומר שאסור להקפיא
שמרים .גם כאן וגם כאן על מנת שנוכל לומר על האדם שהוא למד יידרש הידע שלו לעבור
תהליך של התחדרות  -הוא יצטרך להפוך לחלק ממערכת ההבנה .באופן כללי אפשר לומר,
שרכישתידעלכשעצמהאיננהלמידה.כדישהיאתהיהחלקמתהליךלמידההיאצריכהלהיות
חלקמתהליךמורכביותרשל"עיכול"דרךשיח.
בדוגמא של הכנת בצק לעוגה ,אפשר לומר על אדם ,שהוא למד להכין עוגה ,רק כאשר
השתמשבידעכדילפעולבאופןער.במקרהשלרכישתעובדותמסוג"פריסהיאבירתצרפת",
נוכל לומר על אדם שהוא למד ,רק כשהידע הפך להיות לחלק ממערכת הבנה ,כלומר כשהוא
מתחברלמכלולשלםומתבטאבאופןבורואההאדםאתהעולםומתקשראתו.
אמנם רק לעתים רחוקות אדם רוכש ידע ללא הבנה .תופעה זו של הפרדה קיצונית בין ידע
להבנההיאנדירה,שכןמעצםמהותנו,מעשנוחדוריםהבנה.אךעדייןניתןלהבחיןביןמצבים
שבהם הבנה זו היא רבה לכאלה שבהם היא מעטה .ידע ללא הבנה פועל על האדם כמו כל
הוראההבאהממקורחיצוני,וככזויותרמשהיאדרךלהביןאתהעולםהיאציווימסוים.

התלמידשואל":מהאניצריךלעשותעםהמשוואה".וההוראהמכוונתלומרלומההואצריך
לעשות.איאפשרלומרעליושהואלמדלפתורמשוואהאלאאםכןהואהתעמתעםפעילותזו
באופן חי והפך אותה לחלק ממערכת ההבנה שלו .ללא תהליך זה של "התחדרות" נשארת
ההוראהכדברמהחיצוני.
לא לחינם המילה "הוראה" בעברית זהה לתיאור של ציווי ולתיאור של פעילות הלמידה
הפורמאלית.הוראהפירושו:הפעלתשליטהעלאדםאחרממקורחיצונילו.
מכאןגםהקשרביןידעלסמכות.
באופןעמוקויסודיביותר,מערכתההוראההיאביטוילמערכתשליטה.




אםנמתחעודמעטאתהאנלוגיות:

הוראההיאדרךלשעבדאדםלסמכותושלידעהנתוןבידיאדםאחר.
למידההיאדרךלהשתחררמסמכותולהגיעלידיחרותפנימיתוחיצונית.

מדפיהספריםבספריותהאקדמיותעמוסיםבספריםעללמידה,שהםבעצםספריםעלהוראה.
ואםישספרשעוסקבלמידה,הואעוסקבו,עלפירוב,כמפתחלהבנתההוראה.מתוךהסתכלות
על ספרים אלה ניתן לתמוה על הרצון העז שיש לאנשים כה רבים להורות ,לעומת הצורך
הכמעטאפסישלאנשיםללמודאיךלומדים.
ואכן ,בקרב המורים ישנם רבים המבקשים לפתח אצל ילדים ואחרים מיומנויות חשיבה,
חשיבה מדעית ומתמטית ,תפישות עולם ,יצירתיות ,וכדומה .אך רק לעתים רחוקות ,אותם
אנשים יבקשו לפתח תכונות אלה אצל עצמם .מורים הבאים לקורס על למידה אינם מבקשים
להכיראתעצמםכלומדים,אלאלרכושמתודותחדשות.כךלמשל,הםאומרים,שחשובמאוד
ללמודאיךלומדיםולכןהםמבקשיםללמדזאתילדים.אךהאםחשובלהםללמודאיךלומדים
עבורעצמם?ואוליהםירצולטעוןשהםכברגמרוללמוד,ועכשיותורםללמדילדים?

יש ,אם כן ,להבדיל היטב בין למידה להוראה .למידה היא תהליך טבעי הקורה לאדם .הוראה
היאתהליךמכווןשעושהאדםביחסלאדםאחר.
חקרהלמידהמכווןלהכיראתעצמנויותרטוב-נקודתהמוצאשלוהיא"מיאני".
חקרההוראהמכווןלפיתוחטכניקותלעיצובהאדםבדמותמוגדרתמראש,ועלכןנקודתהמוצא
שלוהיא"מיאנילא").כלומר":מיאניצריךלהיות"(

הווייתהלמידהוהווייתההוראההםשנידבריםשונים.בפרטחשובשנהיהכניםבענייןזה,ולא
נעמיד פנים שאנו חוקרים את הלמידה בשעה שכל מעיננו נתונים להוראה .גם אם יש בנו
אינטרס עמוק לעזור לאנשים אחרים ,חשוב שנבחין בתוך אינטרס זה בין הרצון לעצב אנשים
בדמותנו)הוראה(,לביןהצורךלעזורלאנשיםלהגשיםאתעצמם)למידה(.ישלהבחיןביןהצורך
בשליטהלביןהצורךבליווי.יתרעלכן,עדייןלגמרילאברוראםניתןלעזורלאחריםבתהליכי
למידהשלהם,אךאםהדבראפשרי,הואחייבלעבורדרךחוויהממשיתשללמידה.

לערבוב זה בין הוראה ללמידה אנו קוראים "המלכוד המשני של ההוראה" .המלכוד המשני
קשורלתהליךכמעטאוטומטי,שבואנומחליפיםאתההתמודדותעםבעיותשלנובניסיוןלפתור
אותם אצל אחרים .כלומר ,בהתייצבות מול בעיה אנחנו נוטים להורות במקום לעבור תהליך
למידה בעצמנו .הדבר אמנם פשוט יותר ,אך תוצאתו הרת גורל .שכן באופן לא מודע ,אנחנו
מורישיםאתהבעיהלבאיםאחרינו.

מלכוד זה עשוי לבוא לידי ביטוי גם ביחס של אדם אל עצמו ,גם אז הוא עשוי לנקוט גישה
הוראתיתו"ללמד"אתעצמוכאילוהואשניאנשים-המורהוהתלמיד.ושוב,הוראהעצמיתזו,
המפנימהבתוכהאתכלההיבטיםשלהמלכודהראשונישלההוראה,רחוקהמאודמןהלמידה
הטבעית ,ובוודאי מן הלמידה המשמעותית .במקום זרימה ,חילופי אנרגיה ,התפתחות ,חיים,
הגשמה עצמית ,נמצא כאן את המכניות ,התאפקות ואותה רצינות קודרנית ומצווה האופיינית





להוראה .ללמוד אין פירושו להורות לעצמך.

פירושו להקשיב ,להתבונן ,להיות נוכח ולאפשר

לשיחלהתפתח.

אםאיןאנילימילי
חלומםשלתלמידיםרבים,ואוליגםשלמורים,הואשימציאומןמכשירכזה,שאפשרלחבר
אותולראשבאלקטרודותבלילה,ולהתעוררבבוקר,לאחרשכלתהליךהלמידהקרהמעצמו.
ואמנם ,רבים מנסים להתייחס כך אל הלמידה  -כעין דבר חיצוני שיכול לעבור על האדם בלי
שהואעצמויהיהשותףלו.
כך מרגישים רבים כשהם אומרים" :אני לא יכולללמוד לבדאבל אםאלךלקורס מסוים אני
אצליח" .בדמיונם הם רואים את עצמם כבר בעתיד ,אחרי הקורס ,כשהם בעלי היכולת שהם
שואפיםאליה.הקורסנתפסאצלםכמיןמכונה,שתפעלעליהם,ותביאאותםלמטרההיעודה.
אךעלפיתפיסתנו,למידהלעולםאינהיכולהלהיותדברכזה.למידהאינהדברהקורהלאדם
באופןחיצוני,משהושיכוללהתרחשבלאשה"אני"יהיהנוכח.
ללמודפירושו,קודםכל,להיכנסלמים.לאגופי,לאראשי,לאאיזהמשהוחיצוניליאלאאני.
אניהואזהשיוצאלמסע,אניהואזהשפועל.רקבמידהשאכןזהאני,שאכןאנימושקעשםעם
מלאתשומתהלב,רקבמידהשאני,אניולאאחר,מעורבבפעילותמתרחשתלמידה.
לכאורהאנשיםרביםעובריםתהליכילמידהגםללאמעורבותאינטנסיביתזו.אנירוצהלטעון
שלמידהמתרחשתרקבמידהוהיורגעיםשלמעורבותכזו.כשאדםהולךלקורסבןשנהבנושא
מסוים  -התפוקה הפנימית )הלמידה( היא פונקציה של סך השעות/ימים במהלך הקורס שבה
היהנוכחוערני.
זו נקודה מרכזית ,שאי אפשר לעקוף אותה .כאן נמצא ההבדל בין תפיסת האדם כמכונה



המגיבהלגירויים,לביןתפיסתהאדםכיצורחיומשוחח .לשוחחפירושולעקובאחרהמשמעות,
פירושו להיות בהכרה ,להיות ער  -זו המשמעות של להיות חי .לעומת זאת ,להגיב לגירויים,
פירושו להיות מת  -גם אבן מגיבה לגירויים .ערנות זו היא המפתח ללמידה .אדם אינו יכול
להעביראתהאחריותלמישהואחראולמשהואחר.הואאינויכוללשלוחחלקיםממנוללמוד.
למידהאיננהדברהמתווסףלאדם-היאקשורהבהיותאני.
למידה מתחילה ממקום של ערות ,של הכרה ,של חיים .על מנת שתקרה למידה האני חייב
להיותנוכח.איןזהדברשאפשרלהעבירלמישהואחר,כשםשאיאפשרשמישהואחריחיהאת
חיינו.התרבותשלנורגילהלהתייחסאלהמציאותכמורכבתמאובייקטיםשכלאחדמהםהוא
"עובר לסוחר" .אנו נוטים להתייחס כך אל כל מרכיבי הממשות ,אך ישנה ממשות אחת שאי
אפשר לסחור בה לעולם  -אי אפשר לקחת את החיים של אדם אחד ,כשם שלוקחים חול,
ולשפוךאותולמישהואחר -לעולםיהיהזההאדםהאחדשחיאתחייו -נקודתתודעההחווה
את העולם  -אני ,שהוא פנימי לאינסוף ובלתי ניתן לתרגום .אני ,שיוצר משמעות ומגלה
משמעות.אניזהחייבלהיותנוכחכדישתקרהלמידה.
מה שנאמר כאן ,אינו שלמידה היא בהכרח מודעת .בכל למידה ישנם תהליכים רבים
המתרחשיםבאופןלאמודע,ולעתיםהלמידהכולההיאכזו.אךבמידהוקורהלמידה,הריהיא
פונקציהשל"היותבשיח",כלומר,פונקציהשל"היותנוכח".

היכולתלהיותנוכחבתוךהפעילות,בתוךהעשייה,בתוךההתבוננות,היאנכסיקרשישלילדים
רביםופחותלמבוגרים.דברזהגםמתבטאביכולתהלמידההרבהשישלילדיםביחסלמבוגרים.
)אם כי "שעות נוכחות" אינם המרכיב היחיד בתהליך הלמידה( .נדמה שאחד הדברים שקורים
לילדיםבמהלךהתבגרותם,הואשהםמאבדיםאתהיכולתלפעולבמאתהאחוזיםשלמעורבות.



עד כמה אנחנו המבוגרים אחראים לכך? האם אפשר לא לאבד את היכולת הזו? האם אפשר
אפילולטפחאותה?

האניהרואהוהאניהמת-עלההבדלביןידעלהבנה.
להיותבמקוםשלה"אניער"פירושולהכירמיאני.
לאהידיעהשלמיאניבאופןכללי,לאהסיפורשלמיאני,אוהידעשאנינושאבתוכיעלעצמי
אלא מי אני עכשיו .כלומר מה אני אוהב עכשיו ,מה אני מרגיש עכשיו ,מה אני חווה עכשיו,
ברגע זה .אין זו הכרה חיצונית לאני ,כביכול מודעות-על ,אלא התחברות לאותו מקור של
נוכחות-האניהער.
מרכז נוכחות חי זה שונה מאוד מן הפריפריה ,שאותה כולל אדם בתוכו ,אך אינה חלק
אינטגרלימןהאניהחי.במובניםרבים,ניתןלהתייחסאליהכ"אניהמת".

כלאדם,מלבדמרכזהנוכחותהערשלו,נושאעמואתהסיפורעלעצמוומיניידיעותואמירות
שאינםמהוויםחלקמראיתוהעכשווית,אלאזיכרוןסטטישרקמתוךהרגלהואקוראלהםאני.
יתכן שמדובר בדעה קדומה שספג מן הסביבה ,יתכן שזהו דגם של אדם חשוב ,ידיעה שקיבל
בשל הסמכות ,הוראה שנתן לעצמו בעודו צעיר ,הרגל שקנה לעצמו .אמנם חלקים אלה יש
שיתעוררולחייםויהפכולחלקמןהאניהער,אךבינתייםהםאינםכאלה.

ביןבמודעוביןבלאמודע-היכולתלהבחיןביןהאניהחילאניהמתהיאמפתחללמידה.
פירושו להתחבר למה שאני רואה ומבין ,ולאיכות המיוחדת שמלווה הבנה זו ,ולהניח בצד את
מהשאינימביןואינירואה.

הנה אדם שעושה את צעדיו הראשונים בתנועה/ריקוד .הוא משתדל למלא אחר ההוראות של
מורהחיצוני,ובביתהואחוזרומתרגלאתהתרגילים.הואאינומביןאותם,איןלודרךלהבחין
אםמהשהואעושההואטובאורע.הואאינורואהאלתוךהתרגילים.לעומתזאתישלוהמון
דעות ורעיונות שהוא מוכן לצטט בחפץ לב .אדם כזה פועל מתוך האני המת שלו ,הוא לא
מאפשר לאני החי שלו להיפגש עם העולם .הוא אינו פועל על סמך ההבנה שלו אלא על סמך
הידע שלו .הוא פועל באופן מכני לא כיצור חי .אדם כזה גם אינו יכול ללמוד .הוא אינו יכול
לקבלמשובחימןהעולםמשוםשתנועותיומבטאותדברמהמתשנזרקאלהעולםבאופןבלתי
מתקשר.
למידהדורשתשהאניהחיייפגשעםהעולם.דברזהעשוילפעמיםלהיותמפחידמאודפירושו
להתייצבבקוהגבולעםהלא-נודע,לאלשלוחלשםשליח,אלאלהתייצבבעצמיעםאפשרויות
הכישלון ,הכאב והתסכול הטמונות במפגש כזה .אני בעצמי צריך להיפגש עם הלא-נודע ,לא
סמכותהידעשאנינושאאיתי,לאהדעותהקדומותשירשתימסביבתי,לאהטכניקותהבטוחות
תמיד,אלאאניוהבנתי,אניהמסוגללראותמתוךהבנתי.
הגבולביןהאניהחילאניהמתהואגבולדינמי,מהשהיהפעםחיעשוילמותברגעהבא,ומה
שהיהמתעשוילהיותחלקחי.להיפגש עםהעולםבאופןחיאיןפירושולהיפגשאתועםתוכן
נתוןמסוים.טמונהכאןהחוכמה,האומץוהיושר,הדרושיםלהתחדשותהמתמדת.לאפעםאנו
מבקשים ערבויות בצורה של טכניקות שונות ,שיבטיחו שלא נטעה יותר או שיתנו בידנו את
הכלים להתמודדות מלאה ומוצלחת ,במקרה שלא נצליח "לראות" את המעשה הנכון .אנו
מקיפיםאתעצמנובסוללהשלבטחונותכאלה,הוראותשאנונותניםלעצמנול"שעתהבחינה".





כלאלההםחלקמןהחומרהמתשאנועוטפיםאתעצמנובובשלפחדהמפגש)מייודע,אולי
בצדק(,ובהגנתואותנוהואגםמדכאאתאפשרותנוללמוד.

יכולתו של אדם לעבור תהליכי למידה משמעותיים קשורה ביכולתו לפעול מתוך ה"אני החי".
אותואדםשעושהאתצעדיוהראשוניםבריקוד,לאיעבורתהליכילמידהמשמעותייםאםיפעל
רק מתוך האני המת שלו) .אמנם מעצם היותנו יצורים חיים ,תמיד בצד הפעילות מתוך האני
המת ,המכני ,ישנה מידה של פעילות ,ואפילו מזערית מתוך האני החי( .כלומר ,הוא לא יעבור
תהליכילמידהמשמעותייםאםרקיעשהאתמהשאומריםלומבלישיפתחאתהתחושההחיה,
המבינהשלמהשהואעושה.הואלאיעבורתהליכילמידהמשמעותייםאםלאיתחברלאותו
חלקבוהמסוגללהבחיןביןטובלרע,המסוגללהעדיףביןתנועהאחתלאחרתלראותשתנועה
אחתיותרמתאימה,איכותיתיותרמתנועהאחרת.

בתור דוגמא נוספת אפשר לקחת את האדם שבטוח שלאכילת שום יש ערך מרפא .אדם זה
שיפעל על סמך דעה זו מבלי להיות ערני למתרחש ,לא יבחין בכלל בין המצבים שבהם השום
עוזר לו לבין כאלה שבהם השום לא עוזר לו .הוא לא ייתן לאני החי שלו הזדמנות להיפגש
באופןדינמיעםהשוםולהרגישאתמהשהשוםאכןעושהלו.הואאינורואהאלתוךהשפעתו
של השום עליו משום שהדעה הנחרצת )שאולי גם נמסרה לו על ידי סמכות רצינית בנושא(,
מסתירה ממנואתהמציאות ומונעת אתהמפגש החי .הוא מעדיף לעצום עיניים ולפעול באופן
מכני:לאכולשוםבכלמקרה.אךללאהמפגשהחי,האניאינויכוללהשתנותוללמוד.

תאמרו:אך אם תהליך הלמידהמפחיד כל כך ודורש נוכחות כלכך ערנית ,כיצד ניתן להסביר
אתהעובדה/טענהשמתרחשתלמידתיומיוםכמעטבכלפעילות?
עלכךישלומרשנידברים:ראשית,אכןפחדינו,העובדהשאנומרביםלטפחאתהחומרהמת
)את אותה עטיפת עצמימתה(,אחראיםלכךשאנו לומדים גרועים .השוו את יכולתושל הילד
ללמודמוליכולתושלהמבוגר.שנית,למרותכלזאתעדייןנשארבכלפעילותמספיקרגעיםשל
חיותשבכלזאתמאפשריםאתהלמידהבכלפעילותבהאנועוסקים.

היכולתלהעדיף
היכולתלהבחיןביןטובורעאוהיכולתלהעדיףדברמסויםעלפנידבראחראינהמחיבתסולם
ערכים קבוע מראש .אין מדובר כאן במערכת מוסרית ,אלא ביכולת להעדיף כפי שזו נובעת
מראיה ומהצמדות להווה .העדפה כזו נובעת מן החיבור לאני הער והיא אולי מן הסימנים
הבולטיםביותרלחיבורזה.דוגמאנהדרתלכךהואהאומןהיוצר -אותואומןהמושךבמכחול
מונעעלידיכוחהעדפהאשרבאופןאידיאליבכלרגעורגעמבחיןביןטובלרע.אמנםתנועהזו
יכולהלהיותתוךכדיגישוש,ניסויוטעייהאךאלהרק מדגישיםאתהחיפושאחרהצבעהנכון,
הצורההנכונה,ההרכבהנכון.כאןלאפועלתמערכתטכניתמוקדמתשלטובורע,איןכאןידע
מת ,אלא הבנה חיה ובפרט היכולת לראות/להבין את הטוב והרע .ושוב ,חלק מהבנה חיה זו
בהחלטיכללנבועמידעשהתחדר(.

למעשה ,אפשר לומר שהיכולת להעדיף הוא חודה של תנופת ההתפתחות היוצרת .לאחר
קריאה של ספרים רבים ובמשך שנים רבות מתחדדת היכולת של הקורא להבחין בין ספרות
איכותית לכזו שאינה איכותית .הבחנה זו אינה הבחנה תאורטית וכלל חברתית ,זו הבחנה
אישיתהקשורהלהעדפותשלאדםמסוים  -ספרותשלפנישנים רבות הייתהמרתקתומושכת



עבורו,כעתכבראינה.איןהיאמציעהעבורושיחברמהעמוקהמספיק,הדמויותשטחיותמדי,
העלילה קונפורמית מדי וכו' .ואכן ,ניתן לומר שאותו חוש )חוד העדפה(  מגשש אחר האיכות
הוא החוש המגשש אחר שיח מורכב יותר ,משמעותי יותר  -עמוק יותר .במובן זה הגדרה של
הטובהואהגדרהשלמהשהשיחעמויכוללהניב.שיחברמההעמוקהביותר.כלומר,אותודבר
הקוראאתהאדםאליובעוצמה,תוךניצולמירבהפוטנציאלהטמוןבו.זוגםהבחינההברורה
ביותרשלדבראיכותי.דבראיכותיהואדברהמאפשרלאדםשיחברמהעמוקהאתו.זהו"כוח
המשיכה"שלתהליכילמידה.
כאשר ילד פועל ברמה המוטורית העדינה מתפתחת יכולתו המוטורית ובמקביל הוא מחפש
אתגרים עדינים ומורכבים יותר .העיסוק הפשוט של הכנסת מקל לפי בקבוק כבר אינו מהווה
עבורו שיח עמוק מספיק .כעת הוא זקוק לפאזל פשוט .אחר מספר שנים גם הפאזל הפשוט לא
יענה על צרכיו והוא יאבד עניין בו ,ויזדקק לפאזל מורכב יותר .עצם החיפוש הזה הוא הכוח
המניעשלהלמידה.
החיפוש אחר עומק השיח ,שיח המשאיר את האדם ערני ,ובחילוף חומרים זורם אינו יכול
להיות סטטי .מה שהיום מאפשר שיח עמוק שוב לא יאפשר זאת מחר .השתנותו של האדם
בעקבותלמידהדורשתחיפושאחרדברמהחדש,מורכביותר.
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אפשר לומר זאת גם אחרת :לאדם ישנו חוש לאיכות המוטבע בו מעצם היותו יצור חי  .חוש
לאיכות זה הוא מפלס הדרך של תהליך הלמידה .גישושיו של הלומד במרחבי הלמידה אינם
גישושיםמעגלייםאקראיים,ואםכיאינםגםמסלולישר)בוודאילאמסלולמוגדרמראש(בכל
זאתהםמשרטטיםנתיב,מגמה.הנתיביםנמשכיםאלהאיכות/עומקשיח,כשםשהמיםנמשכים
עלידיכוחהמשיכהאלהמקומותהנמוכיםיותר.

למידה משמעותית ,אם כן ,אינה אלא תהליך לוואי ,כמו תוואי הנחל ,שמשאירה אחריה
התנועהלכיווןהאיכות)עומקהשיח(-המיםהזורמים.

שיטוטים/גישושים
כשאנו מבינים את תהליך הלמידה כתהליך של אורינטציה ,אנו לומדים לכבד את תהליך
הגישושולראותבוחלקבלתינפרדמתהליךהלמידה.הנהאנישולחידבחושךבחדרלאמוכר
בחיפוש אחר מתלה .ידי נתקלת בכל מיני דברים לא מוכרים ,והיא יוצרת לעצמה מושג על
דברים אלה .תנועת הגישוש ,התנועה הבודקת את הגבולות ,המרגישה את משטח הפנים ,כל
אלההםחלקבלתינפרדמןהרושםהנוצראצליוכלאלהמוביליםאותיאלהמתלה,בסוףאני
מוצא את המתלה .לכאורה ,כל הגישושים הקודמים היו בגדר "טעויות" שהיה אפשר גם
בלעדיהן .יתכן למשל ,שבדרך מקרה גישושה הראשון של ידי היה נתקל במתלה .אך אז לא
הייתימכיראתסביבותהמתלה,ולאהייתייודעהיכןהואעומדביחסלדבריםאחרים.לאהייתי
מכיר את הרקע שבתוכו הוא מוצב ,רקע שמובן מהותי הוא חלק בלתי נפרד מן המתלה.
הגישושיםאםכן,לאהיומיותרים,הםהתכנסואלתוךהאופןבואניקולטאתהמתלהלאחר
שמצאתיאותו.
באופן דומה חיפושי אחר פתרון לבעיה מתמטית יכול להוביל אותי למקומות שונים ,שרבים
עשויים להראות ,למי שמכיר את הפתרון ,כמיותרים .אך מציאת מקומות אלה ,פסילתם ,וכל
תהליך החיפושהם חלק בלתי נפרד מן המובן העמוק שלהפתרון שאני מגיע אליו לאחר מכן.
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ראה בהקשר זה את פירסינג בשני ספריו זן ואומנות אחזקת האופנוע ולילה .האיכות מהווה את
המושג הבסיסי ביותר בתורתו.





מיקומושלהפתרוןבכללהאפשרויות,הכרחיותו,סוגוביחסלפתרונותאחרים,כלאלהנותנים
עומקלפתרון,עומקשלאהייתירואהאלמלאהגישושים.
יתרעלכן,בפעםהבאהשאנסהלמצואפתרוןלבעיהמתמטיתתהיהלידרךקלהיותרמאדם
אחרשקיבלאתהפתרוןמןהמוכן.הדרךתהיהקלהיותרלארקמכיווןשהתנסיתיבתהליךשל
חיפושומציאהאלאמשוםשאנימכירמעטיותראת"ארץהמתמטיקה".הרשתילעצמיללכת
לאיבוד בה ולהגיע למקומות רחוקים באופן שכעת יותר קל לי למקם את עצמי בה ,קל יותר
להתמצאבה.יתכןאפילושמעטמןהמקומותשנקלעתיאליהםבדרךמקרה,ושלאהועילוכלום,
עשויים להתגלות כיקרי ערך בזמנים אחרים .וכך ,למשל מתוך עיון בבעיה חדשה אני עשוי
להיזכרלפתעבמקוםההוא.
בתור לומדים המבקשים להגשים מטרה מסוימת עשויים הגישושים להראות כ"בזבוז" זמן.
אנחנו נחרדים לרעיון שנצטרך להקדיש ימים ושבועות לפתרון של בעיה אחת ,שאת פתרונה
יכולנולקבלמןהמוכןבשעהאחת.

כלזהאינובא"לקדש"אתהגישושיםבכלמחיר.ואםאנימקדישלוזמןזהבעיקרכדילרסןאת
התפיסההמנוגדת,ה"תועלתנית"לכאורה,המבקשתלהגיעישרלעניין מבלילהכיראתהרקע,
מבלילהתעסקבחיפוש,המרגיליםאתהאדםלדרכיםסלולותזהמכבר.

בריאות,זרימה,חילופיאנרגיה
האדםזקוקלשיחכשםשהואזקוקלמזוןולאוויר.אלה,דרךאגב,לאשנידבריםשונים,שהרי
המזוןהנדרשלגוףנדרשלובסופושלדברכחלקמתהליך"חילוףחומרים.רובומשמשלאותה
זרימהשהיאהחיים.

האדם זקוק לשיח אך הוא גם זקוק לשיח מלא ועמוק .כלומר לשיח כזה הממצה את יכולותיו,
הנוגע בגבולות עצמו ,המרתק בחידושו  -שיח הלוקח את מלוא תשומת הלב שלו .כאן נעשה
חילוףהחומריםבאופןהזורםביותרובמקבילהמחיהביותר.הצורךבשיחעמוק,כלומרבאיכות,
הואכוחהמשיכהשלכלתהליךהלמידה.

מושג האנרגיה הוא מושג בעייתי ומורכב בפיסיקה ,ובוודאי בביולוגיה ובפסיכולוגיה .התרגום
הברור ביותר שלו בחיים הפסיכולוגים הוא תחושת החיוניות .אנו עשויים לומר על עצמנו
בזמנים מסוימים שאנו "מחוסרי אנרגיה"" ,מרוקנים" ,ובכך לבטא הרגשה של חוסר חיוניות,
ולהפך במצבי ערנות .על פי תפיסתנו החיוניות היא פונקציה של ה"זרימות"  -היכולת הזורמת
להחליף חומרים עם הסביבה .ככל שאדם זורם יותר ,ככל שחילוף חומרים זורם יותר  -כלומר
השיח זורם יותר ,כך גדלה ה"אנרגיה" שלו ,ולהפך  -ככל שאדם עמוס בהתנגדויות ,מעצורים,
מתקשהלהחליףחומרים,לנועלזרום-כךהוא"חסראנרגיה".

דוגמא לכך אפשר להביא מן המישור הקוגניטיבי .גם במצב עייפות רבה עשוי אדם להתעורר
ולהתמלאבאנרגיהכתוצאהמשיחהבנושאמרתק,השואבתאתכלתשומתהלב.אמנם,לאדי
שהנושא יהיה מרתק ,כדי שאכן נתמלא ב"אנרגיה" .שיחה כזו צריך שיהיו בה זרימה וחילוף
חומרים.כלומר,שיהיובשיחההקשבה,יכולתלהתבטא,בליהתנגדויותבליחרדהלדימויעצמי
וכןהלאה.סוגכזהשלשיחהאוליאינונפוץכלכך,אךמישחווהאותופעםבוודאיידעעלמה
מדובר.




לאורךהשניםאותהמידהשלזרימההיאפקטור)ואוליהגדרה( שלבריאותושלהאדם.וודאי
הדבר כך ברמה הגופנית ,ויש לשער שבהשפעות ההדדיות שבין הנפש לגוף גם ה"זרימות"
הנפשית היא גורם בבריאות הגופנית .ברמה הגופנית זה ברור  -פעילות גופנית ,אכילה נכונה,
נשימהנכונההםגורמיםחשוביםבבריאות.ברמההנפשיתהמצבדומה-מפגשזורםעםאנשים
ובפרטמציאתחבריםטוביםשהשיחהאתםקולחתמעמיקהומחליפהחומרים,היאתומךחשוב
בבריאות נפשית) .הגדרה של בריאות נפשית היא דבר בעייתי ומעורר פולמוסים( .אך דבר זה
נכון בעצם בכל פעילות אנושית  -ראה בהקשר זה את ה"רפויים ב "-למיניהם )ריפו בתנועה,
ריפויבאומנות,וכו'(.אפשרלומרבהכללהשהפעילות)לא"התעסקות-בעשייה"(היאקנהמידה
לבריאות.

מה שמאפשר את הפעילות/בריאות בסביבה משתנה ואצל אדם משתנה הנו תהליך הלמידה.
ואכן אנו רואים חפיפה ,וכמעט זהות ,בין מנגנוני הבריאות והריפוי של הגוף לתהליכי למידה.
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במובןזהגםתהליךשלריפוימזכירמאודתהליךשללמידה .
דבר אחרון זה מרחיב מאוד את המשמעות של הלמידה הטבעית ומדגיש שוב את הבדל בינה
לביןהלמידההפורמאלית.למידהטבעיתהיאחלקמןהאדםהשלםוחלקמבריאותו,מחיוניותו,
מיכולתולרפאאתעצמובמצביחולי.הקשרביןכלזהלביןפעילותהלמידההפורמאליתרופף
מאוד.

האפשרותלטעות-ביןמשובלהערכה
חינוך חובה במאה ה -21אינו צריך להיות חינוך סלקטיבי ,לא צריכה ,ולא יכולה ,להיות לו
משמעות של יצירת מעמד חברתי .מסגרת חינוך המכוונת עצמה לתמוך בחיים של כל אחד
המגיע לשורותיה ,מבקשת לעזור לכל אחד למצוא את דרכו בחיים  -לא רק שהיא מכירה
בשונותביןהילדים,היאמבקשתלחדדשונותזוולטפחבכלאחדאתהצדדיםהחזקיםשלוכך
שיוכללהשתלבבגומחהאחרתבתוךהקהילה.שלאכמותרבותארובותהעשן,אשרבהנדרשנו
לפסיצורהמוניהמייצראנשיםזהיםו"חליפים",תרבותהגלהשלישיזקוקהלעוצמההאיכותית
והפרטיתשלכלאחד.
אין אנו זקוקים ליצור מעמד של "משכילים" .למעשה ,על פי תפיסתנו ,לחינוך ישנו התפקיד
החשוב בכיוון ההפוך  -ליצור חברה שמכבדת כל אחד מבעלי המקצוע .כל אחד מהם הוא
מרכיבחשובבקיומההזורםשלהחברה.

על רקע זה יש לבדוק מחדש את תפקידי מבחני הערכה למיניהם ובמיוחד מבחני הבגרות.
מלכתחילה נועדו מבחנים אלה לשקף מציאות נתונה באופן האובייקטיבי ביותר .כלומר ,עם
השפעה מינימלית על מושא הבדיקה .למעשה ,אין דבר שמשפיע היום על אופי ההוראה כמו
המבחנים ומבחני הבגרות בפרט .הגענו למקום פרדוכסלי אשר בו המבחנים קובעים מה הוא
הדבר שצריך ללמוד .המסר שהן המורים והן התלמידים מקבלים ומאמצים ,הוא שמה שיש
במבחןזהמהשחשוב,וכלהשארזהרקבזבוזזמן)גםהתלמידיםוגםהמוריםיתלוננוקשותעל
"חומר" שהוא "סתם" ולאקשורלמבחן( .במיוחד בכיתותהגבוהות של בית הספר התיכוןאיש
אינו לומד  -כולם מתכוננים לבגרות .לצורך העניין נבנתה תעשיה שלמה של ספרים שהם
אסופות של מבחנים ,של מורים פרטיים ומוסדות "הכנה לבגרות" .זה דבר מגוחך ואפילו טרגי,
כשמסתברבאיזומידהשלרצינותמתייחסיםלכךמוריםותלמידים.
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באותו אופן ניתן לומר על מערכת חיסונית של אדם שהיא לומדת  -במפגשה עם אורגניזם חדש הפולש
לגוף היא נערכת "ללמוד" את האויב ולהתאים את עמה אליו.





מבחניםמסוגזהמטפחיםאתהערכיםהחיצונייםועודיותרמכךתרבותשלאילמידה.המורה
והתלמיד מכוונים להשיג את התוצאה המהירה ביותר במינימום של השקעה .התוצאה לעולם
אינהשינויפנימיכמוהגדלתיכולתהחשיבהוכגוןזה,דברזההואמורכבוקשהמדי.התוצאה
היא דבר מה חיצוני עד זרא ,הקשור בהפעלת טכניקה הדורשת מינימום של חשיבה ויוזמה.
בתרבות כזו ,מורה טוב רואה את עיקר תפקידו באיתור סוג חדש של שאלות במבחני בגרות,
וביצירת אלגוריתמוס פשוט שלא מצריך חשיבה רבה כדי שיהיה אפשר לעבור את השאלה
בהצלחה .כנגד כל סוג שאלות חדש במבחני בגרות .קמות טכניקות חדשות של פרוק מכני
המעקרותאתהשורמקרניו.פרגמטיותזודוחפתעדגבולהאבסורדאתמבחניהבגרותוהמדאיג
ביותר הוא שתרבות שלמה פיתחה את אומנות אי החשיבה עד כדי כך ,שרבים אפילו לא
מסוגליםלהבחיןבמגוחךשבעניין.
מה שנכוןלגבי מבחני הבגרות נכון גם לגבי מבחניםאחרים.הניסיון למדוד את כלהילדים על
פני סולם ערכי אחד ,על פי סטנדרט אחד ,יוצר מצד אחד סלקציה ,שאנו לא זקוקים לה
בתרבותנוומצדשנימפריעלכלילדלפתחאתעצמיותו.שלאלדברעלהביטחוןהעצמיוחווית
הערךהעצמיהנפגעיםתדירבמפגשעםהמבחנים.
המסקנה מבחינתנו ברורה  -יש לבטל את כל מבחני הערכה החיצוניים .הדבר שלו זקוקים
הילדיםאוכלאדםלומדהואמשוב,לאהערכה.משובהואשיקוףאותגובהשלהיבטיםשונים
בתוך הסביבה לפעילותו של האדם .משוב כזה בחיים הממשיים הוא על פי רוב רב ממדי
ומותאםלמהשמביאהאדםהלומדולאלמהשאינומביא.גםכשישלוכיווניותהיארקלעתים
נדירות כיווניות חד ערכית .משוב כזה הוא חומר גלם ליצירת הערכה פנימית המכוננת את

הלמידה כתהליך אורינטציה ועוזרת לאדם להכיר את עצמו .במשוב ,הטעות או חוסר
ההצלחההנםחומרחיוביבהגדרההעצמית.
הערכה,כפישבאהלידיביטויבמבחנים,היאיצירתהגדרהחיצוניתעלפיסטנדרטידועמראש
אשר יותר משהוא מתייחס לאיכות של מה שיש ,הוא מתייחס להעדר .הערכה כזו היא גם
מגמתיתוקובעתדבריםלחיובולשלילה.
כאשר ילד לומד לדבר הוא מקבל ללא הרף משוב מסביבתו  -האופן בו לא מבינים אותו או
מבינים אותו לא נכון היא משוב חשוב בהתפתחות הדיבור שלו .העובדה שאנשים סביבו
מדברים נכון היא כלי חשוב בלמידה שלו .לא תמיד הוא מסוגל להפנים את המשוב באופן
שיחוללשינויבדיבורו,ישנםשלביםרביםבהםהואמדברעלפיחוקיותשונהמןהחוקיותשל
שפת המבוגרים עד שבזמן המתאים ,משהו בשל בו ומחולל שינוי .אנו מאמינים שמשוב שוטף
כזה,אשרבולילדנתונההבחירהמתילהשתנותהיאהקרקעהטובהביותרללמידה.בסוגכזה
של התפתחות לא רק שלא צריך לתת ציון שלילי על טעויות  -אלא שהאפשרות לטעות היא
מחומריהגלםהחשוביםביותרללמידה.לולאהיינומאפשריםלילדהלומדלדברלטעות,קרוב
לוודאישהיהמגמגםעדשאריתימיו.אךמהשאנועושיםבמבחניםהרביםשאנונותניםלילדים
הואבדיוקזה-כלמבחן,כלציוןהואמסרברורמאוד-אסורלטעות.והתוצאההיאהרתאסון
אנומפתחיםדורותשלאנשיםשאינםיודעיםללמוד,דורותשלמיםשלאנשיםשהווייתםהיאהווייתגמגום.

מסעותלמידהולמידתיומיום
עד כאן נבחנה הלמידה כתהליך טבעי המתרחש לאדם מעצם היותו פועל .ציינו אמנם שיש
שהיא נעשית משמעותית יותר מאשר בפעמים אחרות אך גם כאן ,כחוקר מתבונן ,הנחנו
לעובדותהיכןשהןוניסינולתארןכפישהןנראותמנקודתמבטנו.ניסינולהצביעעלכךשתהליך



העמקתהשיחהוא דבר טבעי ומהותי לפעילות ,וככזההוא אינודורש כלהתערבות חיצונית-
הואקורהמעצםהיותהאדםבשיחבתוךעולםממשי.

אך האדם אינו רק נפעל על ידי תהליכים .יש שהוא בוחר להיכנס למקום מסוים או לעשות
מעשהמסויםמתוךמחשבהמכוונתשיקרהדברמה.לפעמיםקורההדברמתוךתחושתחוסר
סיפוקממצב"טבעי"נתון.לפעמיםזהוחוסרסיפוקמקומי,קושיאובעיההקשוריםלנושאמסוים
ולפעמיםמדוברבאופןכללייותרבתחושהשלחוסרמיצוי,עייפות,חוסרחיוניות,ותחושהשל
אימפוטנטיות.במקריםכאלהעשויאדםלרצות"לקחתאתעצמובידיים",ולרצותלעשותדבר
מהש"יזרים"אותובעולם.הואירצהלמשלבאופןמודעומרוכזלעבורתהליכילמידה -משהו
היוצאמןהחייםהרגיליםוהיומיומיים,במיןמאמץמרוכזלפרוץאיזהסכרולשנותאתהתנאים
הבסיסים .במקרים כאלה הוא עשוי לרצות להשתמש במה שהוא יודע על תהליכי למידה
טבעיים,לארקמןההיבטהמחקריתיאורטיאלאגםככליליצירתאיכותחיים.

ישכאןבעיהמסוימת.אנורגיליםלקחת"שליטהלידיים"כשםשאנומפעיליםתוכניותמוכנות
מראש.כלומר,אנומשליטיםעלהעולםסדרהנובעממערכתמחשבתיתפורמאליתמסוימת.אך
דווקא בכך  -בהתייחסנו אל עצמנו כבר מה שיש לשלוט ולעצב  -אנו מונעים התפתחות של
למידהאורגניתוחיה.הריכאןגםנמצאחלקמןהמלכודשכברדוברבו.

מכאןשב"לקחתאתעצמנובידיים"איןהכוונהבסוגשלעיצובעצמי,שהואסותרבמובניםרבים
אתתהליךהצמיחההאורגני,אלאהכוונהליצירתאותםתנאימסגרתחיצוניםופנימיים,אותם
תנאיםסטטייםומוכניםמראששהםסייעיםלתהליכילמידה".לקיחהבידיים"גםאינהמכוונת
להאצהשלתהליכים-היאמכוונתלמיצויתהליכיםוהבאתםלרמותעמוקותיותר.

שנידבריםיכוליםלקרותכתוצאהמנקיטתגישהכזו.הראשון,שהפעילותהספציפיתתלווהבפן
התפתחותי מודגש יותר .כלומר ,שאכן יתרחש תהליך למידה ממצה יותר בהקשר לנושא
ספציפי .הדבר השני הוא שניסיונות מכוונים כאלה שיחזרו על עצמם יתרמו בסופו של דבר
ליכולתהלמידהבאופןגלובלי.

ההתכוונות לעשות משהו כדי לעזור לעצמי ללמוד במהלך פעילות ,הופכת את מה שהיה פן
לוואיטבעיויומיומיבפעילותלמסעמכוון-מסעלמידה.

הפעילותמלווהבשניסוגיתפוקות:

 .1אדם פועל מיצר משהו בעולם ,או משפיע במשהו על העולם .כך למשל ילד בונה בקוביות
ובסוףישנומגדלקוביות.ילדמשחקעםחבריםוהתפוקההיאהמשחקוערכוהחברתי.

.2אדםפועלמיצרמשהובעצמו,אומשפיעבמשהועלעצמו.כלומרהואעוברתהליךשלשינוי
מעצםפעילותוולתהליךזהקראנולמידה.

התפוקה הראשונה ,החיצונית  ,היא בדרך כלל מודעת ומכוונת כמו למשל כאשר אדם מסוים
מציבלעצמוכמטרהלבנותמכונית.התפוקההשניה,הפנימית,היאמעיןתוצרלוואילאמכוון.
אותואדם,לאחרשהרכיבמכונית,בוודאילמדהרבהדברים.אולםהואלאבנהאתהמכונית





כדי ללמוד איך בונים מכונית .הוא בנה מכונית ,כי הוא רצה לבנות מכונית  -זו הפעילות
שעניינהאותו.ילדלאמציירכדילעבורתהליךפנימי-הואמצירכיכרגעהוארוצהלציירציור
מסוים.ממילא,מעצםהיותופועל,הואגםעוברתהליךשלשינוישאנוקוראיםלולמידה.
תפוקה פנימית זו מתבטאת בממדים שונים של האדם  -אפשר לדבר על שינוי ברמה
הקוגניטיבית ,ביכולת ההבנה ,בידע ,במיומנות פתרון בעיות וכו' ,אפשר לדבר על שינוי ברמה
רגשית או חברתית ,שינוי ביכולת לתקשר ,שינוי ביכולת להתמודד עם מצבי לחץ וכו‘ ,אפשר
לדברעלשינויברמהגופניתביכולתלנגן,לקפוץ,ללכתלרקודוכו',ואםכיכלפעילות"מייצרת"
תפוקה פנימית בדגש על היבט אחר ניתן לומר שכל פעילות פועלת בכל ההיבטים ,וכל זה
מסתכםביכולתושלהאדםלהגיעלשיחעמוקיותרעםהמציאות.

למידת יומיום :כאשר אותו תהליך של שינוי הקורה באדם )הלמידה( קורה כסוג של תופעת
לוואילפעילותשמטרתהנמצאתבעולם.אנומדבריםעל"למידתיומיום".

מסעותלמידה :כאשראותותהליךשלשינויהקורהבאדםהואמטרהבפניעצמהאנומדברים
על"מסעותלמידה".

הגדרה:מסעלמידההואעיסוקבפעילותמתוךהתכוונותמודעתשהפעילותתשפיעלארקעל
העולםאלאגם,ואוליבעיקר,עלהאדםעצמו.

נגן מתחיל ששם לעצמו כמטרה ללמוד לנגן נמצא במסע למידה  -מטרתו העיקרית איננה רק
לנגןיצירהכזואואחרת)כלומרליצורתפוקהבעולם(אלאלהכשיראתעצמולהיותנגן.כלומר,
ליצור שינוי פנימי הכולל מרכיבים שונים )מיומנות אצבעות ,מיומנות האזנה ,מיומנות קריאת
תוויםועוד(.
אדםהניגשלפסיכולוגפותחמסעלמידההמכווןלארקליצורתקשורתעםהפסיכולוג)תפוקה
בעולם( אלא להביא לשינוי פנימי שיכשיר אותו באופן כללי ליתר תקשורת עם עצמו ועם
אחרים.
אדםשמחליטללמודהיסטוריהומקדישאתעצמולנושאשוביוצאלמסעלמידה-אמנםההבנה
ההיסטוריתשלאדםמתפתחתגםללאכלכוונהמודעתמעצםפעילותובעולםאךבאותומקרה
בוהואמתכווןבמודעלהרחיבאתהבנתוההיסטורית-הואיוצאלמסעלמידה.
כלאלההםמסעותלמידה -כלומרעיסוקבפעילותמתוךשימתדגשעלהאדםהפועל  -רצון
מודע"להוציאאתהאדםמןהכוחאלהפועל".

אפשרלהביןאתההבדלביןמסעלמידהלביןלמידתיומיוםגםדרךהמשלהבא:
למידת יומיום היא למידה טבעית המתרחשת מאליה בדומה לאופן בו לומד הילד להכיר את
מקוםמגוריו.מתוךפעילויותיוהשונות,ובהתאםלצרכיוורצונותיוהואמגדילאטאטאתתחום
היכרותו עם הכפר ,כמעט אין שלב שהוא מגיע לאזור לא מוכר ממש .תחום פעילותו ,צרכיו,
רצונותיוקשוריםבאזורהמוכרומגדיריםאותו.מסעלמידהלעומתזאת,קשורביציאהאלמחוץ
לשכונהלמקוםלאידועמראשומתוךהתכוונותברורה"להכיראתהשטח".יציאהכזוקשורה
בהחלטהמודעתלהיכנסלתחוםלאמוכרובמובןזהאףלהסתכן.
תחתהגדרהזושל"מסעותלמידה"היהאפשרלתאראתמהשקורהבמוסדותהלמידה בעולם
כ"מסעות למידה" .מוסדות הלמידה הרי מציבים לעצמם את המטרה ליצור שינוי באדם ,לא
מעניינת אותם התפוקה החיצונית ,העכשווית של פעילות הילד אלא איך לשפר את יכולתו.



ההבדלהואבגישה,באופןבומציביםאתהמטרות)כוללמימציבאותם(,באופןבומביניםמה
היאיכולת,ובסופושלדברגםבתוצאות.בפרטישלשיםלבשמטרתוהעיקריתשלמסעלמידה
אינה"הכנהלחיים",אלאקשורהל"הנאתהמסע"אוהצורךלהתגברעלבעיה-דברמהשאינו
"דחיתהחייםלצורךהעתיד",אלאלהפךהתחברותעמוקהושלמהיותרעםהחייםכעת.

כליםתומכיםבלמידהובמסעותלמידה
התייחסותכזוללמידהיוצרתשינויבסיסיבכליםשאנומיצריםעלמנתלתמוךבתהליכילמידה.
בראש ובראשונה פירושו ביטול של מערך השעורים הפרונטלי והחלפתו בפונקציות למידה
אחרות,המשרתותאתמטרתןבאופןפונקציונאלייותרובהשלמההדדית.ניתןלאיראתתהליך
הלמידה/פעילותכמוגםאתנקודותהמפתחבהםכליםיכוליםלעזורבאיורהבא:



אנו רואים מתוך האיור ,שלמידה בעיקרה היא מסלול אישי הפועל ומגשש בתוך מרחב שהוא
כאוטיביסודו,הלמידהכחלקמתהליךיצירתהמשמעותמתחיללאפעםבמקוםשהכאוסמרוכז
בוביותר-זההמקוםשממנוגםעשויהפרטלצאתלמסעלמידה.לצורךהענייןהבהנתייחסאל
המסלולהשחורכתיאורשלמסעלמידה.רובהמסלולהואענייןשביןהלומדלביןעצמו.אחד
המקומותהחשוביםבתהליךהזההואנקודתההתחברות.התחברותזויכולהלהתחילמהשראה
חיצונית ,ממפגש פנימי ,מצורך ,באופן מקרי או בדרכים אחרות .מרגע שנעשה החיבור מתחיל
תהליךמגמתייותרהמונעעלידיהמשמעותשנוצרה.הלומדהעוקבומגששאחרחודהעדפתו
יכול להיתרם מאירועים מיוחדים או מסדנאות אשר לתקופה קצרה מרחיבות באופן מלאכותי
את נקודת המפגש שלו .אירועים חד פעמיים ,ספרים ,סדנאות הם כולם בגדר זריקות מרץ
לתהליךשעיקרומחוץלהםבעיבודהעצמישעושההלומדבמפגשועםהעולםהיומיומי.בתוך
תהליךזהישכמובןחשיבותרבהגםלהיבטיםרגשייםשונים.בשלבמסויםעשויהלומדלהחליט
להצטרףלקבוצתלמידה.בקבוצתלמידהכזומשתתפיםצוותשללומדיםוהיאמהווההזדמנות
ללומדלנצלבאופןמרוכזמשאבישיחשלאנשיםהמתענייניםבאותונושא.בכלהתהליךהזה
איןכלמקוםלמורהבמובןהקלאסי.היכןבכלזאתיכוללהיותמעורבהמסיעללמידה?

סיועללמידה
אנואומריםשלמידההיאתהליךטבעישבאופןעקרוניאינוזקוקלמורהכדילקרות.עדייןעשוי
אדם רגיש לסייע הרבה בתהליכי למידה של אחרים .אדם כזה יכול להיות מעורב בכל נקודות
המפתח שציינו למעלה באיור .הוא יכול לעזור ללומד לשהות בתוך הכאוס עד להיווצרות





החיבור .הוא יכול לעזור ללומד להתחבר לפעילות .הוא יכול לעזור בליווי של הפעילות .הוא
יכוללעזורללומדלפגושאירועיםחדפעמייםמשמעותייםכגון -בעיותאחרות,מפגשעםאדם
מסוים,משחקיםמסוימים.הואיכוללעזורלובהצעהויצירהשלסדנהיזומהעלידווהואיכול
לעזור בהנחיה של קבוצת למידה .בכל אחת משתי המסגרות האחרונות תפקידו שונה ובשתי
המסגרותתפקידושונהמןהתפקידשלהמורההקלאסי.
סדנאות :מטרתהסדנאות היאלהביא באופן יזום ומאורגן נתחאיכותי מעולם המבוגרים ,על
פי רוב תוך שימוש באמצעי הצגה מגוונים .סדנאות כאלה אינן מהוות רצף נמשך המלווה את
הלמידה אלא נקודות מבט המוציאות לרגע את הלומד מן העולם שלו ,מרצף המשמעות שלו,
לעולםאחר.עולםשיכוללהיטמעלאחרמכןברצףהמשמעותשלואםבהכנסתאנרגיהלכיוון
שצעדבו,ואםבפתיחתערוציםחדשיםשלאהיהרגישלהם.
קבוצותלמידה-תהליכיםשלקהילהחוקרת:למנחהבקבוצתלמידהישתפקידאחרלחלוטין
מאשר למנחה בסדנה .בעוד שבסדנה עיקר תפקידו של המנחה להביא באופן מאורגן ושיטתי
נושא מסוים תפקידו בקבוצת הלמידה הוא לעזור לתהליכים של למידה ויצירת ידע חדש
שמקורם הוא המשתתפים בקבוצה .ככזה הוא משרת את הקהילה החוקרת בתהליך מורכב
שניתן להשוותו לתהליך של מילדת .העבודה העיקרית בתהליך כזה היא עבודת התקשורת
וההזרמה .מנחה כזה לא צריך להיות בקי בנושא שהקבוצה לומדת יותר מחברים אחרים
בקבוצה.

פדגוגיהשלהלא-נודע-סיבובשלישי
ניסיתיבפרקזהלהאיראתהלמידהכחלקמתהליךההתעוררותלחייםהולכיםומעמיקים.ככזה
הואשונהמאודמתהליךההוראהויחדעםזאתהוארלוונטיוחשובגםבכלאותםתחומיםבהם
עוסקתההוראההפורמאלית.עשיתמתמטיקה,חקירותהיסטוריות,מדע,גיאוגרפיה,לשון,אינם
רק תחומי ידע סגורים שנבראו כדי לדכא ילדים בבית ספר  -בראש ובראשונה הם היו חלק
מההגשמה העצמית של אנשים רבים .מה שהוביל אותם לא היה איזה תרגול מכני אלא חוד
האיכות,החיפושאחרהמשמעות -החייםהמגששיםאתדרכםומרחיביםאתמעגלם.איןשום
סיבה שהם יפסיקו להיות כאלה .יש לחזור ולראות את המתמטיקה )או כל תחום אחר( בראש
ובראשונה כדרך להגשמה עצמית ,כלומר ,כחלק מלמידה משמעותית ,כלומר ,כדרך לשחרורו
של האדם .הידע אינו מטרה בפני עצמה .אין השגת הידע מהווה את היעד הסופי של התהליך
החינוכי אלא כל משמעותו טמונה בכוחו לשחרר את האדם כתרבות וכפרט .מה שחשוב אינו
שילד ידע נוסחה זו או אחרת במתמטיקה אלא שמתוך הכרות עם עולם המתמטיקה הוא
משוחרריותר.
כשמתבונניםבתהליךזהבאופןכוליאפשרלצירובמטפורהנוספת.דומהכאילוהיואלהמי
החיים הנשפכים אל תוך ערוצים יבשים ופותחים אותם .אותם מים חיים הם המשמעות,
הפעולה,השיח -אותה תנופהשל התפתחות יוצרת .התפתחות/למידהאיננה מעשה מכנישל
שכלול ,להפך ,היא פועל יוצא של חיים הנשפכים להיכן שלפני כן לא היו חיים .הביטו למשל
בילדשלומדלהשתמשבעפרון.ראוכיצדעפרוןזהמתמלאבחייםומחליףאתהאובייקטהמכני
לתנועהססגוניתשלצייר.האםאיןזהנכוןלתאראתכלפעולותהלמידהבאותואופן?כלומר
כמילוי של "אובייקטים מתים" ברוח חיים? האם זה לא מה שקורה לאותיות ולמילים לאחר
שהילדלמדלקרואולכתוב?האםאיןזהמהשקורהלמברגבידיהמכונאיאולסטטוסקופבידי
הרופא,אולתיאוריהבידיהמדען?דומהכאילוהחייםהםבריכהשלמיםהמחפשיםלהביעאת
עצמםבערוציםהולכיםומתפשטיםוהלמידההיאהאמצעישלהםלהתפשטותזו.



מה שמכוון אותנו בדרך כזו הנו שוב החיים ,המשמעות .ללמוד פירושו לחיות ביתר עוצמה
ומיצוי .אין כאן שום טכניקה ,להפך ,האדם נדרש לבוא בעצמיותו המלאה .זהו דבר הדורש מן
הלומד את האומץ להיות  -להיות ער ,נוכח ,ולהסכים להיפגש באופן חי עם הממשות .עבור
רבים אפשרות זו היא אפשרות נשכחת והם ימהרו לכסות על חלל השכחה בטכניקות חדשות
שרק יגבירו את עומק השכחה ויקטינו את האפשרות ללמוד .עבור אחרים ובפרט עבור ילדים
רביםשעדייןמבקשיםלטעוםאתהחייםבמלואחושיהםישכאןהזדמנותנפלאה.
תפקידו של מבוגר במקום כזה איננו להפעיל כוח מעצב בכיוון מסוים אלא להעניק אנרגיה.
האנרגיההנהסקלרבעודשהכוחהואוקטור.לוקטורישנםשניממדים,עוצמהוכיוון.לסקלררק
ממדאחד.המשמעותשלהצבתמטרות לימודיותבראשתוכניתלימודים,פירושולעשותחינוך
המושתת על כוח  -ישנו כיוון שאליו אני המורה מתכוון להצעיד את הילד .הכוח יכול להיות
עדיןומוסווהועדייןהואכוחבמהותו-הואבעלכיווןמוגדרמראששבסופושלדברכלהילדים
צריכים לשאוף אליו .גישה זו לא רק מניחה שאנחנו יודעים מה טוב לעצמנו ולילדנו היא גם
מניחה שטוב זה לא עשוי להשתנות בעתיד .יתר על כן ,גם לו היינו יודעים בבטחה גמורה את
הטוב המוחלט יש בעצם הניסיון לעצב בני אדם בדמותו של טוב זה משום בעייתיות רבה .גם
אנשיםבעלימטרותיפותוטובותנפלולמלכודתזו.ומכיווןשאיןלנוכלדרךלהבחיןביןמטרות
יפותלמטרותמכוערותהרישהרבהמןהדבריםהאכזרייםביותרנעשובשםהעקרונותהנאצלים
ביותר .אנחנו אומרים שאנחנו יודעים מה טוב בשביל הילד יותר ממנו .יתכן שאנחנו צודקים
ויתכן שאנחנו טועים .האם לא חובתנו היא לעזור לילד להגיע קודם כל למקום שהוא ידע מה
טובעבורו?
תפקידו של המבוגר בתהליך כזה שונה מן התפקיד הקלאסי  -אין הוא המורה בעל הסמכות
המעבירידע.הואאינומלמדאלאמצטרףלתהליכילמידההקוריםאצלהלומד.הואאינוהגורם
הדוחף,היוזם,המכווןאלארקמתלווהוהולךאחריהלומד.כלומר,קודםכלצריךשאדםיהיה
לומדכדישיצטרפואליולסייעלובלמידה.כלומרצריךקודםשיהיהאדםפועל)כיהריהלמידה
איננהאלאנדבךבפעילות(.בשונהמןהמורההיוזםאתתהליכיהלמידהכסוגייחודישלפעילות
המכוון על ידו ואשר הלומד מצטרף אליו כאן המסייע ללמידה מצטרף לפעילותו של הלומד -
ואיןזהמשנהאםמדוברבמסעלמידהאובלמידתיומיום.
המסייעללמידהרואהאתתפקידוכמשרתאתהלומדולאכמכווןאותו-כלומרהואמעניקלואנרגיהולאמפעילעליוכוח.
 המצעלסיועאינוחומרנתוןאלאאדםנתון.בשונהמןהמורהשיעדוהואחומרנתוןהמסייעללמידהרואהבתורמטרתושלהסיועאתהאדםשלוהואמסייע.
 תרבות המבוגרים ,ניסיון החיים ,הידע הם רק אחד האמצעים שבתהליך הלמידה .צריך להביןזאת בשתי רמות ,קודם כל ישנם אמצעים אחרים ולאחר מכן תרבות המבוגרים אינה מוצבת
כיעד אלא כנקודת פתיחה .בשונה מן המורה הקלאסי שרוצה ללמד את התלמיד את הפתרון
הקלאסי לבעיה נתונה  -זהו יעדו הסופי ,משתמש המסייע ללמידה בפתרון הקלאסי )אם הוא
משתמשבו(רקכדוגמא,כחומרגלםלהגיעליעדיםשאיןהואיודעעליהםדבר.
 המסיעללמידהרואהבטעותובנכונותלטעותאחדמחומריהגלםהחשוביםלתהליכיהלמידהולכן ,בשונה ממורה רגיל הוא מעודד את הילדים לנסות ולטעות .ובפרט הוא סבלני לטעויות
אלהואינומנסהלקצרתהליכיםבמטרהלהגיעלתשובהמהר.מהשחשובלואינושהילדיגיע
לתשובה הנכונה או לידע הנכון אלא שיהיה אני שיהיה מסוגל להעדיף ולהבחין בין תשובה
נכונה לתשובה לא נכונה .אין הוא לוקה בחוסר הסבלנות של רוב המבוגרים שנוטים לעשות
במקוםהילדאתמהשקשהלו.
-המסיעללמידהרואהבקושיהזדמנותלמפגשעםהממשי.





מכירבאחרותושלהאחר. המסייעללמידהמסוגללחיותעםשאלהלאפתורהלאורךזמן,מסוגללנווטבתוךהלא-נודעולראותאתהכוחהיצירתישלהכאוס.ישבומספיקבטחוןפנימיכדילחיותולעבורדרךמצבים
של אי וודאות ,הוא מסוגל להשתהות בתוך מצבים לא פתורים ולהתבונן בשקט במה שיש
במקוםלרוץמהרלפתרון.באותואופןהואאינומפחדלהשאירילדיםעםבעיותלאפתורות.
המסייעחייבלהיותלומדבעצמו.יכולתולעזורלאחריםללמודקשורהבהבנתותהליכילמידהאצלעצמו.למעשהזהוהדברהמייחדאותוביותרוהמתאיםאותולסיועללמידה -היותואדם
לומדומכאןגםמכיראתנפתוליהתהליך.
מסייעללמידהאינותפקידטכני-הואאופןנוכחות.
בחרתילכנותאדםזההרואהלעצמוכיעודלסייעללמידתםשלאחריםבשם"אומןשיח".אומן
שיח אינו שם של תפקיד ,מעין דפוס התנהגות ,הרבה מעבר לכך זו הבנה מסוימת שהתפתחה
באדםמסויםואשרהיאחלקבלתינפרדמנוכחותוואישיותובכלמקום.
משוםכךהואאומן.איןזועשייהמלאכותיתהנוצרתלצורךסיטואציהמסוימתזועצםהווייתו.
ככל אומן הוא רואה בה אפשרות לביטוי עצמי ,דרך להגשמה עצמית ,אומנות שיש לעשותה
מתוךהקדשהובאופןאישי.ככלאומןהואיהיהפתוחלהשראהשמקורהעלום.
אומןזהמסייעבאופןהמשמעותיביותרלפעילותוללמידההמלווהאותהעלידיהקשבתו.
המקום שממנו פועל אומן השיח אינו המקום של "צריך" .אין הוא רואה את מה שאין על פי
סולםערכיםחיצוניאלאבראשובראשונהאתמהשישואתהאיכותשלמהשיש.
אומןהשיחמודרךעלידיאותוחודהעדפההמכווןגםאתהלומדוככלאומןהואמגששאחר
האיכותוממתיןלהשראה.הואאיננומבקשלאלףאתהילדלהביאאותולתוצאות,להגדילאת
כשרונו בחימר או בכל דבר אחר  -הוא מחפש לשחרר את הבעתו הייחודית של הילד לא כדי
להגיע לאיזו מטרה בעתיד אלא כדי לחוות עכשיו את עומק האפשרויות הטמונות בממשות
ההווה.מתוךהענותלקולפנימיזההואעשוילמצואאתעצמו:
משקף לילד את מקומות ,פועל לידו ,מציע לילד להתבונן ,מציע לילד לעצור ,יוצר עמו יצירה
משותפתעםמוטיביםחדשים,מעלהלמודעות,מהרהרבקולרם,מיצרהזדמנויותחדשותלשיח,
אוליעםבנישיחאחרים,ובעיקר:
נוכחבתשומתלבואהבה.
מחנךכזההואבעלתפקידשלמנהיג.אסורלבלבלביןהכבודשהואנותןליוזמהולאחרותשל
האחרלבין"אימעורבותאדישה"במעשיושלהאחר.בלבולזהאשרנפוץמאודבמסגרותחינוך
פתוחות מעמיד את המבוגר בצל ובאופן סמוי יוצר דוגמא אישית לקונית וחסרת השראה.
המבוגר ,המחנךהוא מנהיג עםמלוא האחריותהעומדת מאחרימנהיגות זו .אדם מבוגר בקרב
ילדים אינו יכול להתכחש לתפקידו כמנהיג ,התכחשות זו בסופו של דבר תתפרש כסוג מסוים
של הנהגה ופעמים רבות הנהגה כושלת .המבוגר בקרב ילדים הוא מנהיג ,אי אפשר להימנע
מכך,ועלכלמבוגרלהביןאתהאחריותשבמעמדזהכמוגםאתהמשמעותשלו.המבוגרהוא
מנהיג אך הוא מנהיג מסוג שונה מאוד מן המנהיג האוטוריטטיבי המגדיר יעדים ודוחף אנשים
לבצעם.זהומנהיגהמשרתאתהקהילה.בתורמנהיגהקהילההוארואהאתעיקרייעודובמתן
התנאים ,המשאבים והאנרגיה לצמיחה של הפרטים בקהילה .הוא מגשים את עצמו דרך זה
שהואקשובלניסיונותיהםשלאחריםלהגשיםאתעצמם.הואמקבלסיפוקמעצםיכולתולאתר
יוזמותאצלאחרים.כלזהאינוסותראתהכרתובזכותושלכלאדםלטעותאתטעויותיוהוא.
כל זה לא סותר את החלטתו לא להתערב אך אי התערבות זו אינה אי מעורבות ,היא איננה
דיכוייצרהשליטהשלהמבוגראלאמבעאקטיבישלמישנמצאבזיקה.



לסיכום-מספרמליםעלהאפשריוהלאאפשרי
לכאורה ההצעה המובאת כאן חורגת מכל מציאות חינוכית שאפשר להעלות על הדעת .בפרט
דומה שישנה בעיית משאבים כבדה  -תקציב וכוח אדם מתאים .אכן ההצעה נוסחה תוך
הסתמכות אל אופטימום חינוכי מסוים ,אם כי באופן לא מודע גם פעלו הכרעות הקשורות
לעיקרוןהמציאות.ישמספרסיבותהגורמותלנולראותבהצעהזואלטרנטיבהריאלית:
 .1כיום ,בעידן מלחמות ההישרדות ,החינוך נמצא בסדר עדיפויות משני .אך העולם מתקדם
למקוםשבאופןעקרוניבעייתההישרדותהופכתלהיותבעיהמשנית.ישבידנוהיוםאתהכלים
והמשאביםלאיכותחייםפיסיתלכללאוכלוסייתהעולם,כמוגםלהרבהמאודזמןפנוי.המפתח
לאיכותחייםזוהואאיכותכוחהאדם,המפתחלאיכותכוחהאדםהואהחינוך.ברגעשמדינות
העולם יראו את החינוך באור זה ,הוא יתקדם בסדר העדיפויות שלו .יתר על כן ,הוא בעצמו
יהפוך לחלק מאיכות חיים הממלא את עתות הפנאי בצד אירועי תרבות אחרים .כשנבנה את
מסגרותהחינוךסביבהחיפושאחרמשמעותהםיהפכולמקומותמבוקשיםעבורכלהגילאים.
 .2במסגרת אובדן הסמכות של מוסדות ישנים בעידן הפוסט-מודרני ,הורים רבים מבקרים את
מערכת החינוך הקיימת ומחפשים מסגרות אלטרנטיביות ,ואף מוכנים לשלם עבורן .מגמה זו
נמצאת בעליה מתמדת ,ואחד הגילויים הבולטים ביותר שלה היא ה"חינוך בבית" ,שבארה"ב
אומדים אותו בכ 2מליון משפחות .במוקדם או במאוחר תצטרך להתייצב מערכת החינוך בפני
הדרישהלחינוךאיכותילארקכמשאבלאומי,אלאכדרישהשלאזרחיםהמבקשיםשרות.
.3בדבבדאנועדיםלהתפתחותןשלמסגרותחינוךאלטרנטיביותברחביהעולם.לדוגמאחינוך
וולדורףשמנציגיומוקמיםגםבארץ.אחדהאפיוניםשלחינוךזההואהמשיכהשלכוחעבודה
איכותי לשורותיו .אנשים שלא היו מוכנים להשתלב בחינוך המסורתי בשל השמרנות שלו,
מעמדו החברתי ,והקושי להבעה עצמית במסגרותיו ,מגיעים לחינוך וולדורף ורואים בפעילות
בתוכו הגשמה עצמית ומשקיעם בהתאם .גישת מיתר שונה מן הגישה האנתרופוסופית ,אך אי
אפשרשלאלהתרשםמןהרצינותוהעומקשלהמחנכיםהפועליםבחינוךזה.
 .4אף כי ההצעה המפורטת דורשת בשנים הראשונות השקעה מיוחדת ,העולה על ההשקעה
במסגרת חינוך רגילה ,הרי שככל שהשנים יעברו עבור מיתר אחד וככל שיקומו באזור מסוים
מיתרים נוספים ,כך תקטן השקעה זו ולבסוף תשתווה לעלות של מסגרת רגילה .שינוי זה נובע
מהשתלבות של ילדים בוגרים בצוות המנהיג של מיתר ,מפתיחת הגבולות הפיסיים ,ומבנית
תקשורתסביבתיתהמנצלתמיתריםאחריםואתהסביבההאנושיתכולהכחומרגלםלמיתר.
 .5ולבסוף,אמנםקליותרלחפשאתהמפתחשאבדמתחתלאורהפנס,אךאםהואלאאבד
שםהדברלאיעזורלנובמאומה.אנורואיםאתהמשברבחינוךכמשבריסודיהנוגעלמהותושל
החינוך בחברה המודרנית .משבר כזה דורש שינוי רדיקלי באופן בו אנו מבינים מה הוא חינוך
וכיצד יש לעשות אותו .על פי הבנה זו ,השקעת משאבים בפיתוח תוכניות לימודים חדשות,
בהגדלתהמחשוב,בהגדלתשעותההוראה,בהשתלמותלמוריםוכןהלאה,היאהשקעהלריק.
לכלהיותרהדברישנהאתהקוסמטיקהשלהחינוךלמספרשניםאךלאמעברלכך.לאשםאבד
המפתח.

אנומאמיניםביכולתנולמשוךאנשיםמתאימיםולהכשיראותםבאופןמעשיתוךכדיהשתלבות
בצוות המבוגרים במיתר .אנו מאמינים ביכולתנו להמשיך ולפתח את גישת היסוד ולתמוך
בהתפתחותם של מיתרים שונים .יתר על כן ,אנו רואים במיתר לא מסגרת ייחודית המותאמת
לשכבת אוכלוסייה מסוימת )ובוודאי לא מסגרת לעשירים( ,אלא נצר ראשון לחינוך עתידני
שיקיףאתכללהאוכלוסייה.







חלקשני:מיתר,הלכה
למעשה.
"היה כפי שהנך ,חפש דרך לעצמך ,דע את עצמך – לפני
שתרצה לדעת את הילדים .חשוב נא למה אתה מוכשר לפני
שאתה תוחם תחומים לזכויותיהם וחובותיהם של ילדים.
קודם כל אתה בעצמך ילד ,ועליך לחנך ולהשכיל את עצמך"
קורצ'אק



מטרות
.1יצירתמסגרתחינוךשתהיהמשמעותיתלפועליםבה.
הסבר :נקודת המוצא של מיתר הוא באמונה שאפשרי חינוך שהוא בעל משמעות עבור כל מי
שלוקח בו חלק ,מבוגרים וילדים כאחד .ככזה המיתר מכוון לא רק לרובד האינטלקטואלי או
המקצועי,אלאאלהחייםכשלם.מתוךכבודלחייםאלה,הואמבקשלהחליףאתכלמהשהוא
מלאכותיופורמאליבמהשיכוללהוותחלקממשימהגדרתושלאדםאתעצמו.אנואומריםעל
דברשהואבעלמשמעותבמספרמובנים:
כאשראנומביניםאתמטרותיו/תכליותיו.כאשראנומוצאיםעצמנומעוריםבובאופןשהוארלוונטילחיינו. כשהוא "מדבר" אלינו ואנו מסכימים להפנימו ולהפכו לחלק מזהותנו ,מאופן הבנתנו ,אוכנקודתמוצאלעשיותאחרותבחיינו.
דברהואמשמעותיכשאנונזקקיםלובמידהכזושאלמלאהיהקייםהיינומוצאיםצורךליצוראותו .
מכאן,שחינוךבעלמשמעותהואחינוךהמעורבבמסכתחייושלהאדם.לארקבתוררעיוןאלא
בפועל ,בחיי היומיום ,במפגשים ,באהבות ,בהעדפות ,ברגעים המכריעים כמו גם בשעות
המתמשכותשלהפנאי.חינוךבעלמשמעותבמובןזההואגםהמפתחלחינוךאיכותי.
המטרותהבאותהןבעצםנגזרותשלמטרהזו.


.2יצירתמסגרתבטוחהשילדיםומבוגריםישמחולשהותולפעולבה.מסגרת
אשר תאפשר לילדים לפעול את חייהם הממשיים כפי שבאים לידי ביטוי
בהווההממשישלילדותם.

  .3יצירת אקלים והזדמנויות לדיאלוגים בין אישיים אשר יתמוך בתנועה
מתמשכתומגווןקשריםואינטראקציותעםהסביבה.

 .4יצירת מסגרת אשר תאפשר יוזמה ,חיבור לפעילות ,והעמקתה כבסיס
ללמידהוהתפתחות.

 .5יצירת מסגרת אשר תאפשר לילדים ולמבוגרים לחלום ולהגשים חלומות,
כלומר ,גילוי נטיות והוצאתן לפועל תוך תמיכה בתחושת היכולת והעשייה.
בכללזהתמיכהבהכרותעםנטיותאלה.

.6יצירתהזדמנויותלמפגששלילדיםעםההיבטיםהאיכותייםשלתרבות
המבוגרים.

 .7יצירת קהילה המושתתת על כבוד לזולת ,קבלת האחר ,תחושת ערבות
הדדיתלקהילה,ומעורבותואחריותלכללהעולםוהחברה.







עקרונותמנחיםלמעשה

בהמשךמובאים24עקרונותמנחיםלעבודההמעשיתבמיתר.הםמקובציםלפינושאיםולאלפי
סדר חשיבות .עקרונות אלה ,עם כל שונותם ,הם חלק משלם אחד הקשור בתפיסה חינוכית
שכונתהעדכאן"רוחמיתר".

.1מקוםשלחיים
מיתרהואלאביתספרבמובןהרגילוראייתוככזהעשויהלהטעות.יותרנכוןלהגדירוכקהילה
חיה-כפרשלילדים-אשרשמהבמוקדאתההתעוררות,התפתחותהאישית,והלמידהבכלל.
מקוםכזהלאמשחקב"כאילו" -איןכאןמןמשחקפורמאליהמתכווןלהכיןלחיים -ישכאן
חייםשלממש.אמנםחייםשלילדים,אךעםמלואהכבודלערכםהפנימיהעומדבזכותעצמו
ורשאי לאיכות חיים כבכל גיל אחר .אלה חיים ,שכמו בעולם המבוגרים ,נחווים סביב מה
שמעניין ומעסיק את הפרטים השונים בתוך הקהילה ,בהתאם לאישיותם ,יכולתם ,ונושאי
התעניינותם .תוצרים משמעותיים דורשים תהליך משמעותי .טעות לחשוב שאפשר "להכין
לחיים"באמצעיםמלאכותייםשהם"לאחיים".טעותלחשובשאפשרליצורחינוךבעלתוצרים
משמעותיים בעזרת תהליך שהוא חסר משמעות מבחינת המשתתפים בו .כאן גם נמצא המוטו
העיקרישלמיתר.

הדרךהטובהביותרלעזורלמבוגרהעתידילהיותאדםשלםהיאלעזורלבן
החמשלהיותבןחמשבאופןמשמעותי.
כלומר ,לתמוך בהתפתחות אדם משמעותי הפועל בתוך תרבות משמעותית ובכוונה לחפש
איכותחייםולאדווקאכהכנהלחייםעתידייםכלשהם.אנונוטיםלראותאתהילדותכמסדרון
אלהמבוגר,ומתוךכך,פעמיםרבותללאמודעות,אנונוטיםלהפחיתממשמעותהשלהילדות
כזמן של "חיים אמיתיים" .אין מדובר רק בשנה אחת של ילדות אלא ב -18שנים לפחות,
שמבחינהסובייקטיביתאוליהםשוויערךלכליתרתחייהאדם.איאפשרלהתייחסלחייםאלה
רקכשלבהכנהלבגרות-הריהםקיימיםו"אמיתיים"בזכותעצמם.
גםהבגרותיוצאתניזוקהמחוסרסובלנותזהכלפיתרבותהילד.מדוברבנזקפסיכולוגיעמוק
המשמיטאתהקרקעמאחריעצםהיכולתלהפיקמשמעותמןהחיים.ישנםמבוגריםלאמעטים
בתרבותנו שממשיכים להתכונן לקראת ה"חיים האמיתיים" שהובטחו להם ,לפעמים עד יום
מותם .בינתיים הם ממשיכים להתייחס לעצמם כחסרי תועלת ,חסרי ערך ,חסרי אחריות
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ומתנהגיםבהתאם .
תרבות הילד ,התרבות הממשית של הילד ,לא התרבות המלאכותית של בית הספר ,היא
הקרקע שממנה צומח הילד .ושם עלינו לרכז את כל משאבנו כמחנכים .ההנחה של מיתר היא
שהשקעה זו בחיים משמעותיים בהווה היא גם הערובה הטובה ביותר לחיים משמעותיים
בעתיד .חיים משמעותיים קרי  -חיים המכילים בתוכם את כל אותם חללי נשימה טבעיים
וזורמיםהמושמטיםבתוכניותלימודיםפורמאליות.חייםמשמעותיים,כלומר,מקוםבומושקעים
מירב המאמצים ביצירת קהילה עם איכות חיים בדיוק כשם שהיינו רוצים לעשות בקהילת
מבוגריםהחייםיחד.
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בהקשר זה ראה בספרם של "The ideology of Childrens Rights" Freeman & veerman Ed
דיונים שונים ובפרט פרק  11הדן בעמדות כלפי ילדים.



.2מסגרתצומחתוקטנה
מסגרתקהילתיתמחנכתלארקבאמצעותהמטרותהמודעותשהיאמציבהלעצמהאוהנהגתם
של נבחרים בתוכה .הרבה מפעולת החינוך נעשות באמצעות הרגלים לא מודעים ,הנרקמים
בתוכה כשהיא עוד בשלבי התהוותה ,כמו גם באמצעות הרגלים שמביאים אל תוכה פרטים
ממסורותשונות.לכןקהילהייחודיתבתוךנוףתרבותיקייםצריכהלצמוחלאיטה,תוךשמירה
עלמסהקריטיתאשראלתוכהנטמעיםפרטיםחדשים.ילדחדששמגיעלמיתר,ביןאםשהה
לפניכןבביתספררגילוביןאםלא,מביאעמוהרגליםשוניםותפיסותעולםשונות.חלקמהותי
מןהקליטההטבעיתבמיתרהואספיגתהרוחהמיוחדתשלהמקום.הגרעיןהמטביעאתרישומו
העמוק ביותר על רוח זו הוא הגרעין הבונה אותה בתחילת דרכה .במקרה של מסגרת חינוכית
המתחילה עם ילדים צעירים בגיל טרום בית הספר ,גרעין זה נרקם בעיקרו על ידי מגמתיות
עקרונית בקהילת המורים .במובן זה המסה הקריטית הראשונה במסגרת צומחת היא המורים
ומה שהם מצליחים ליצר ביחסים הנרקמים ביניהם .לקהילה זו מצטרפים הילדים הרכים
ומוסיפים לה מסה כמו גם ליטוש וחיות .ככל שמסגרת חברתית כזו הולכת וגדלה במסה שלה
ומתגבשת בדרכה הממשית כך היא יכולה לקלוט חברים חדשים רבים יותר מבלי לאבד את
נקודת המרכז הייחודית שלה .מכאן הצורך לצמוח לאט ,כל שנה בשנתון נוסף ,תוך התבססות
עלילדיםהנכנסיםבעיקרבגילאיםצעיריםוצומחיםאלתוךהקהילה.
אך לא די בכך .אנו מאמינים ,שאותה אווירה ייחודית שאנו מבקשים לקיים במיתר היא גם
פונקציה חשובה של מספר הילדים .מעל מספר מסוים אובדים הכוחות המלכדים בקהילה,
אובדתהאינטימיותואותהתמיכהאישיתהחיוניתלגדילהשלנפשבריאה.מספרזהתלויבכל
מיני גורמים ,כמו למשל בפרטים הנמצאים הים בקהילה ,מספר השנים שהחברים בקהילה
מכירים זה את זה ,מידת התחלופה של דמויות מפתח בקהילה וכן הלאה .במיתר בבית אורן,
בנסיבות הקימות מדובר על כ 35ילדים בכל חטיבה .76אמנם למסגרת קטנה ישנם חסרונות
שונים ,בעיקר ארגוניים ,אך אנו סבורים שמסגרות מיתר השונות המוצגות בהמשך עונות לרוב
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החסרונותשמצביעיםעליהםבדרךכללבבתיספרקטנים .

.3רבגילאיות
כמקום של חיים המושתת על זרימה טבעית ,מיתר שואף להיות מסגרת רב גילאית מלאה –
מקוםבובניה 5יכוליםלפגושאתבניה.18יחדעםזאתבשלהמגבלהשלמספרהילדים)ראה
סעיף קודם( והצורך במינימום של ילדים בני אותו גיל מצד שני ,נראה שיש צורך ליצור שלוש
חטיבות בנות כ 35ילד כל אחד .אין זו חלוקה הרמטית ואף שלכל חטיבה יש מרחב משלה
מתנהלים יחסי גומלין בין החטיבות .באופן כלשהו כל הילדים מגן ועד י"ב הם כפר אחד,
שמתפצלבצורותשונותבזמניםשוניםעלפימוקדיעניין.הגילאינומשנה,אלאבמקוםבוהוא
מתבטאבכשריםכלליםאובנושאיעניין.ישלכךמספריתרונות:
א.דברזהמאפשרגמישותביצירתקבוצותלמידהוקבוצותעניין.ילדבן 10וילדבן 14יכולים
להתענייןבדיוקבאותונושאולחבוריחדיו.
ב .אפשרות לכל ילד להשתייך על פי יכולתו והתעניינותו ,ולא על פי השתייכות גילאית
)שפעמיםרבותהיאמלאכותית(.כךאנומנטרליםאתהמגמהלשאוףלבינוניותשבהכרחמלווה

 76ראה עניין חטיבות בפרק על הרב-גילאיות
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בהקשר זה מביא נורף בספרו " "Schools of Tomorrowדיון רחב על יתרונותיהם וחסרונותיהם של
בתי ספר קטנים ומסכם בעקבות הכלכלן שומכר שטבע את האמירה ”“Society as if people matter
את הצורך בחינוך "בממדי אנוש"" .קטן הוא יפה" מתאים לא רק לתעשייה ולכלכלה אלא צריך להתאים
גם לחינוך ,אומר נורף .היתרונות עולים על החסרונות ובמיוחד בסוג של חינוך המציע מיתר.





שיעור בכיתה חד-גילאית ,שבה המורה מנסה להתאים את עצמו למספר הילדים הרב ביותר
ומפסידאתהקצוות.
ג .בסוג למידה שאנו מדברים עליה יש חשיבות רבה ללמידת עמיתים ,שלא פעם מתרחשת
במפגש בין ילדים בוגרים לילדים צעירים .חלק ממפגש זה ממוסד במסגרת מיתר במוסד
החונכות .הילדים הבוגרים רואים את עצמם כמובילים ומחנכים לא פחות מצוות המבוגרים.
ילדיםצעיריםסופגיםאלקרבםאתהדוגמאשלהבוגריםיותר,גםכאשרהםאינםמביניםבדיוק
במההמדובר.
ד .חלק מפיתוח כשרים חברתיים נורמאלים היא היכולת להשתלב בתוך חברה רב-גילאית
ולהתייחסבאופןשונהלגילאיםהשונים.
ה .ישנו ממד רגשי חשוב באינטראקציה הרב-גילאית ,הדבר מאפשר לילדים גדולים לפתח
תחושת אחריות ,ומנהיגות ,מאפשר לילדים צעירים לקבל תמיכה .הדבר מאפשר לילדים
דחויים/חריגיםבכלהגילאיםלמצואאתמקומםביתרקלות.
ו.הפחתהבתחרותיותובמתחביןהמינים.אנורואיםשחינוךחדגילאייוצרקנהמידהחדערכי
ומדכאלהערכהעצמית,כלילדמצפהמעצמולעלותעלרעהובןהגילהזההומפחדלהתנסות
בחוויות שבהן הוא יכול להיכשל .הרב-גילאיות מפחיתה באופן משמעותי מתח זה ,והדבר
מתבטאביןהיתרבירידתהמתחביןהמינים.אחתמתופעותהלוואישלהרבגילאיותהאמיתית
היאגםתקשורתופעילותמשותפתשלבניםובנות.
ז .שמירה על הרצף .הילד בן החמש רואה את בן השש ואת בן התשע ואלה מהווים מודלים
לחיקוי ולמידה .בשנים קודמות הדבר היה קורה באופן טבעי במשפחות מרובות ילדים או
ב"שכונה" .בעולם המודרני בו המשפחות נעשות מבודדות יותר ויותר ומספר הילדים בכל
משפחהקטןהופךמרכיבזהליותרויותרחשוב.

.4קהילתהמורים
מיתר כמו כל מסגרת אחרת מתבסס בראש ובראשונה על איכות כוח האדם שלה .ההבדל בין
מיתרלמוסדותחינוךאחריםהואבהכרהשזהגםמרכיבמכריעשלאניתןלעקוףאותועלידי
שיפורתוכניותלימודים,חידושמתודיקותהוראה,העמקתהידעשלהמוריםוכיוצאבזה.
מהשקובעאתאיכותהחינוךאינומההמורהעושה,אלאמיהואהמורה.הדברנכוןבמיוחד
כשאנומבקשיםלדברעלחינוךבעלמשמעות.ישלהביןטענהזובמספררמות:
א.מוריםשהםמ"איכות"נמוכהרקלעתיםרחוקותיוכלוליצורחינוךבאיכותגבוהה,לאמשנה
באיזוטכניקהחינוכיתהםמשתמשים.
ב .מורים שמתייחסים לתפקידם כמורים בתור עבודה ,משהו שיש לעשות אותו למרות שאינו
מעניין ,אינו יוצר אתגר ,אינו מספק ,אינו מביא הנאה ,אינו מעודד צמיחה אישית ,אינו תומך
בהבעהעצמית,לאיוכלוליצורחינוךבעלמשמעותעבורעצמםאועבורהילדים.
ג .מורה הרואה את תפקידו בתחום מצומצם של העברת ידע ,וסבור שמרכיבי אישיותו כפי
שבאיםאולאבאיםלידיביטויבכיתהלאקשוריםל"חומר",לאיוכלליצורחינוךבעלמשמעות.
בפרטישלהדגישאתהתפניתשישבמעברמהגדרתתפקידושלהמורהכ"הוראה"אלתפקיד
רחבהרבהיותר,אשרבוהמרכיבהמכריעאינומההמורהעושהאלאהאופןבוהואנוכחבקרב
הילדים .בשל הגדרה חדשה זו יש להחליף אולי את השם "מורה" בשם אחר ,מתאים יותר -
אומןשיח.
ישלטענותאלההשלכותעלכלאחדמןהמרכיביםהבאים:מיוןהאנשיםהמתקבליםלהוראה,
מסלולהכשרתמורים,העבודהבשטחופגישותהצוות.



במחשבהעלצוותהמבוגריםבמיתרצריךלקחתבחשבון,מעברליכולתהאישיתשלכלאדם,
גםאתהשונותביןהאנשים,ולהשתדלשיקיפובשונותםתחומיחייםשוניםומגוונים.
בכל מקרה צוות מיתר אינו מהווה את כלל האנשים שהילדים פוגשים  -סדנאות רבות
מתבססיםעלאורחיםמבחוץ,הילדיםעצמםיוצאיםמחוץלמסגרתלפגושאנשיםאחריםוילדים
בעצמם,במיוחדבגילאיםמבוגריםיותריכוליםלהנהיגסדנאותוקבוצותלמידה.אנשיםאלהלא
חייביםלהיותאנשיחינוך.למעשה,ישחשיבותרבהשאנשיםאלהיהיוקודםכלבעלימקצוע
המסוגליםלהביאאתנושאיהענייןשלהםבאופןחיואמיתי.
על מנת למשוך אנשים מתאימים לעבוד במקום כזה עלינו להציע אתגר ,פוטנציאל לצמיחה
אישית ואיכות חיים בעבודה .אחד המפתחות לאיכות חיים בעבודה היא האפשרות של האדם
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לשלוט ביעוד חייו והאפשרות לנתינת תרומה ייחודית שני דברים אלה הם מהותיים להגדרת
החינוך כעבודה של הצווארון הזהוב ,ובמקרה זה גם מאפיינים את סוג העבודה הנדרשת
במסגרת מיתר .מבחינות רבות מה שמסגרת מיתר מציעה היאאפשרות כזו.תרומתו הייחודית
שלכלמחנךבמקוםכזההיאגםהעוצמההמבטאתביותראתעצמיותו.פעולתובמיתרהיאבו-
זמניתפעילותשלהתפתחותעצמיתכלומד.מצדשנילמסגרתמיתרחייבלהיותהחופשלערוך
סלקציה בכוח האדם שהיא מקבלת לעבודה .האנשים היחידים שיכולים להכריע בעניין
הצטרפותם של אנשי צוות חדשים הם אנשי הצוות הוותיקים .זהו תנאי שבלעדיו אין למיתר
קיום.
מציאתהאדםהמתאיםהיאתנאיהכרחיועיקריאךלאמספיק.כדישהואיוכלאכןלהגשים
את פועלו כאומן שיח ,הוא צריך להיות מוכן להיכנס לתהליך של למידה עצמית עם כל
המורכבותהקשורהבכך.המאפייןאתצוותהמבוגריםהקבועשלמיתרהואהיותוצוותלומד.
דברזהנכוןלארקמכיווןשרעיוןמיתרהואניסיוני,וישלגבשדרכיעבודהנוספות,אלאמכיוון
שבעצםמהותוהואיישארניסיוניכלעודהואקיים.הלימודהגדולשלכלאישצוותהואקודם
כללימודואתעצמו.המסגרתשצריכהלתמוךבלמידהזו,מלבדהלמידההעצמית,היאקבוצת
הלמידההמתרחשתבפגישותהצוותהשבועיות.

.5שניתפקידיהמבוגר
למבוגר במיתר ישנם שני תפקידים שונים שלא תמיד עולים בקנה אחד ולעיתים אף עלולים
לסתורזהאתזה:
מנהיגשלקהילה:
המבוגר מסתכל על הכלל ולוקח אחריות על שלמות הקהילה ושלומה הפנימי .האחריות של
הנהגת קהילההיא פועל יוצאשל גילו ,ניסיונו ומעמדו של המבוגר בקרב הילדים .באופןטבעי
קהילות מייצרות את מנהיגיהן ,גם אם אלה אינם מוגדרים רשמית .המבוגר ,גם אם ירצה
להימנעמכךהריהומועמדטבעילתפקידזה.הואנותןדוגמאאישיתואליונשואותעיניהילדים
בחיי היומיום או ברגעי משבר .לצורך העניין אפשר להבחין בין שני סוגי מנהיגות .מנהיגות
סמכותית הקובעת יעדים ורותמת את הקהילה להגשמתם ומנהיגות קשובה ,אשר רואה את
עיקר תפקידה בשרות הקהילה והפרטים שבה .מנהיגות מן הסוג השני שוקדת בעיקר לשלמות
הפיסיתוהרוחניתשלהקהילה.היאיוצרתאתהקרקעהציבוריתאשרבהיוכלכלפרטלהגשים
אתמטרותיו.כאןנכנסתפקידושלהמבוגרכמגדירחוקים,כמגשר,כפותחציריםומפנהמקום,
כשומר זכויות החלשים ,כ"שוטר" ,כדואג ליצירתם של התנאים ובעיקר כמי שמאזן ,משמן את
מרכיביהתקשורת,ויוצרהרמוניהבקהילה.זהותפקידמורכבהדורשהרבהקשיבותמצדאחד
אך גם אסרטיביות והסתכלות מקפת על טובת הקהילה .אחד המבחנים החשובים להצלחת
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המנהיגות היא שהמנהיג יודע להפוך את עצמו למיותר .במסגרת כמו מיתר פירושו של דבר
שהמבוגריםיכוליםלעזובאתהמקוםוהואימשיךלתפקדברמהסבירה.

אומןשיח:
המבוגרמסתכלעלהפרטותומךבפעילותו.עלתפקידזהביתרהרחבה,ראהבהמשך.

.6מרכזיפעילותוזרימתפעילות
תפקידוהראשוןשלהמבוגרכמנהיגקהילהבמיתרהואיצירתסביבהעשירהבהזדמנויותלשיח.
סביבהזועונהעלמספרעקרונות:
א.מגווןשלמרכזיפעילותהמתאימיםלשכבותהגילהנמצאותבמיתר:
ישלראותמרכזיפעילותכמרכזיחייםולאדווקאבאורינטציהשללמידהפורמאלית-אנורואים
את אלה כעונים על מגוון סוגי פעילות שונים עד כמה שניתן .מרכזים שיבטאו את עולם
הפעילות של הגילאים השונים וישקפו את אבות הפעילות של התרבות בגדול .אנו רואים
מרכזים אלה כעונים על מגוון סוגי פעילות שונים עד כמה שניתן וממצים עד כמה שניתן .יחד
עם זאת ברור שכל בחירה תהיה סלקטיבית ותשאיר דברים מחוץ לתמונה .ההכרעה תצטרך
להתבצע על ידי האנשים הפועלים בשטח ,ובהמשך על ידי העדפות הילדים .מרכזים אלה לא
מהוויםבהכרחאתאבותהדעת.הדרישההבסיסיתביותרהיאשהםיתמכובחייםמשמעותיים.
בענייןזהאנומאמיניםבעקרוןשוויוןערךהפעילותשטבעגדעוןלוין)ראהבהמשך(.
ב.פרישתהמרכזיםבחללוארכיטקטורתהמבנה.
מרכזיהפעילותהםמרכזיםפונקציונאלייםהמותאמיםלמטרתם -מבחינהזוהמבנההאדריכלי
שונה מאוד מדמותו של בית ספר טיפוסי בעל החללים הזהים .חללים פונקציונאליים אלה
צריכים להיות מובחנים זה מזה ,כך שיאפשרו פעילות עצמאית .מצד שני הם צריכים להתנקז
לחללמרכזיבאופןכזהשיאפשראינטראקציותביןהחלליםהשונים.הזרימהביןמרכזיהפעילות
השוניםצריכהלהיותשוטפתוקצרה.
ג.בניתמרכזיםכךשישרתובאופןאופטימליאתהעמקתהפעילות.
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בחוברתשיצאהמטעםמשרדהחינוך מפורטיםהעקרונותשלבניתמרכזיפעילותכךשישרתו
באופןאופטימליאתהפעילות.עקרונותאלההמוצגיםבחוברתלגבימרכזמדענכוניםלגביכל
מרכז פעילות שהוא ,ועיקרם הוא היכולת ליצור שיווי משקל בין ארבעה מרכיבים המשתיתים
אתמרכזפעילות:כלים,אובייקטים,אוריינות,השראה.
ד.יצירתאקליםפסיכולוגיתומךפעילות.
אקליםפסיכולוגיכזהנבנהעלידיכלבניהקהילהאךיכוללהיותמושפעמפעילותמכוונתשל
מנהיגי הקהילה .לפעמים די בכך שאחד מבני הקהילה בא במצברוח רע כדי להשפיע על כלל
האקלים באותו יום .במקרה כזה המבוגר יכול לתמוך בילד האמור .אבל המבוגרים במיתר
משפיעים רבות כבני הקהילה בעצמם ,יחסם ,סבלנותם ,מהימנותם ,המשוב שהם נותנים,
הביטחוןשהםמקרינים,הקשרביניהם,כלאלהמשפיעיםעמוקותעלהאקליםהפסיכולוגישל
הקהילה.
רוב העקרונות נגזרו מגישת זרימת פעילות ,שנוסחה בכתבים שונים של המרכז לפעילות הילד
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בסמינראורנים .
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ראה למשל "גן אחר" לוין גדעון.



.7הבחירההחופשית
אחתהשאלותשחוזרתועולהבקשרלתפיסההחינוכיתהתומכתבחופשהבחירההיאזו:
"כיצד ידע הילד על קיומו של תחום כזה או אחר אם לא יפגישו את הילד עם מכלול של
תחומים?"
ובדרךכללהשואליםמוסיפיםמילהשלהצדקה:
"כן,גםאנחנומאמיניםשהילדצריךלבחורבמהלהתענייןאךאםהואלאמכיראתהאפשרויות
כיאזכיצדידעבמהלבחור?"
שאלות אלה כשבאות בקונטקסט של מפגשי הורים במיתר ,בדרך כלל יותר משהן שאלות הן
בגדר אמירה )מוסוות ועדינה אמנם אך בכל זאת אמירה( המכוונת להכניס למיתר "גוף ידע
מחייב")"שיכירואתמהשישואזניתןלהםחופשלבחור"(.
שתיהתייחסויותלשאלה:
א.כלהפגשהשלא נפגישאתהילדעםתחומיענייןאנושייםתהיהתמידמדגםמקריבתוךים
הידעהעצום.כברדורותרביםשבטלהאידיאלהאנושישלהאדםהמשכילהאוצרבראשואת
עיקריהידעהאנושי.איאפשרשהילדיכיראתכלמהשיש.מצדשניכלילדבתרבותנונחשף
ופוגש תחומי דעת ותחומי חיים הרבה יותר מן הדורות שעברו .פגישה זו היא אמנם מקרית
ונעדרת שיטתיות אך ביחסה אל הלא נודע אין בה פחות מקריות מאשר הבחירה השרירותית
שנעשתה במערכת החינוך בבחירת נושאי שיעורים מסוימים המגדירים מה צריך לדעת ילד
בכיתהז'.דומהשפהעומדתלבחינהעמדהמוקדמת,נוסטלגית,המתייחסתלגוףהידעהמסורתי
המועבר בבית הספר )והנושאים הרי לא השתנו הרבה במהלך השנים( כאילו הוא הוא הדרוש
ידיעהובעצםישכאןדרישהשלהשואלש"ילדיידעאתמהשאנייודע"מבלישתוכרהעובדה
עדכמהלארלוונטי,חלקיושרירותיהואידעזה.ישכאןהצטמצמותהנובעתממבטהמשקיףעל
מה שכבר ידוע ואינו מבחין בעוצמת המרחבים המשתרעים מאחור והנודעים כתחומי ידע
לאנשיםאחרים.
ב.צריךשיהיהמישהושיבחרודברזההרבהיותרחשובממציאותנושאיהבחירה.בהקשרזה
אני רוצה להשתמש בניסיון אישי שעובר עלי בימים אלה וקרה לי כבר כדוגמתו .בחודשים
האחרונים נעשיתי ער בחריפות יתר לשאלה /בעיה שמלווה אותי בשנים האחרונות .עד כה
חוויתי את הבעיה כתחושה של מבוי סתום שאני מגיע אליו תמיד באזור מסוים .לשווא היו
ניסיונותיילפרוץדרךבמבויזה.התערבבוכאןהגורמיםהפילוסופיםהכלליםבגורמיםהאישיים
עד כי גם לא יכולתי להגדיר ברור מה היא השאלה הנשאלת .והנה קרה לפני מספר שבועות
שפיסקה מתוך ספר מקרישקראתי בצירוף איאלו נסיבות אישיות העירהאצלי פעמון קטן .עד
מהרה הפך קול הפעמון לתרועה רמה ונזדקקה השאלה שעד כה הייתה מוסווית .דומה שכל
מערךנפשינסתדרמחדשעלפיקוויהכוחשלהשאלההחדשה.מצאתיאתעצמיקוראבספרים
ישניםשהיועלמדפיאךמנקודתמבטאחרתלגמרי.דרךאגבמצאתיאתעצמינמשך/נקראעל
ידיספריםאלה.ידעתיבדיוקאילוספריםמאלההנמצאיםבספרייתיישבהםרמזלפתרון.הם
כאילו האירו וחייכו אלי מתוך המדף .גם מספרשמות התחילו לצוץ בראשי ,שמות של אנשים
וספרים שידעתי עליהם מתוך כותרת או מתוך הכרות שטחית .הכרתי בהם פתאום כחברים
שנתקלובאותהבעיהעצמהאףעלפישלפניכןהיוזריםלילחלוטין.הכרתיאותםככאלהעל
פי רמזים פעוטים כמו כותרת של ספר ,מושג שהם המציאו ,סיפור על חייהם .לאחר מכן
כשחזרתיעםערמתספריםמהספרייההאוניברסיטאיתלאהתפלאתילגלותשהםמאזכריםאלה
אתאלהלמרותשלכאורההםשיכיםלתקופותשונותועולמות שונים.בדרךגםמצאתישמות





חדשיםלחלוטיןשבאינטואיציהפנימיתהרגשתישהםמתאימים.הייתההתרגשותלגלותשהם
התאימואךלאהפתעה.
איןזהדברמקרי.בובראמר"העולםהואקריאהוהקראות"ואכןשאלהכשהיאהופכתלמעמד
נפשי היא קריאה שכנגדה נכפף העולם כולו לתת תשובה .מדענים ,אנשי רוח ,סופרים,
מתמטיקאיםומגליםמתאריםאתהאופןשבונפתחהעולםלקריאתםכמועלפיקריאתקסמים.
העולםמסתדרמחדשמסביבלשאלותינו.איןזהרקאקטשלבחירהפסיביתמתוךהנתוןאלא
הענותשלהעולם.אבלהתנאי-צריךשיהיהשםמישהושיודעלשאול,צריךשיהיהאדםשהוא
בעלרצוןלבחור.
בעצם מה שמבקש השואל "כיצד יבחרו אם לא ידעו" הוא להעמיד את המציאות השכלית
)הדעת( לפני המציאות הליבית )לבחור( דבר שהוא אופייני מאוד לתרבותנו .אך בהבנתנו ,דבר
זהאינואפשרי.דעתזושנקנתהלפניקיומהשלמציאותליביתכללאינהראויהלהיקראדעת-
היאנטולתנשמהומשמעות.רקמשנתכונןהלבבזיקהזושלקריאהאלהעולםגםמתאפשרת
הדעתבמובנההאמיתי.האקטשלהבחירהאינודברפסיביהנעשהעלגביאובייקטיםהנתונים
ליבעולםבאופןפסיביוממתיניםשאבחרבהם.אלאהעולםכולונתכונןלאחרשנעשתהבחירה,
לאחר שקמה ונוצרה המציאות הליבית .העולם והדעת בכלל זה אינם קיימים לפני זה  -זו
המשמעותשלהיותבחיים -החיםמכונניםאתאותה זיקהשלטובורעכלפיהעולםשישבה
כבררצוןלבחור.כלאקטבחירהמארגןמחדשאתהעולםומקנהלומשמעות -כלבחירההיא
אקטהיוצרדעת,הקוראאתהדעתאליוומקבץאותהכרועהאתכבשיו.
אחתהדוגמאותשכברניתנהלמעלההיאההבחנהביןשנירופאיעיניים.רופאעינייםראשון
אומר "בחרתי להתעסק ברפואת עיניים" ובאומרו כך הוא מתנצל וקובע עמדה ששוב אינו
מתכווןלהתענייןבדבריםאחרים.הואמומחהגדולבענייםאךשוםדבראחרלאמענייןאותו.
"הרי אי אפשר להתפרש על הכל" .מטופליו בקושי רב מעניינים אותו  -הוא הרי רופא עיניים.
רופא עיניים שני גם הוא אומר "בחרתי ברפואת עיניים" אך דווקא משום שזה נושא המעניין
אותו כל כך הוא מגלה באופן מפתיע שהכל קשור לרפואת עיניים .הוא מתעניין בחילופי
הורמונים כיוון שהוא חושד שדבר זה משפיע על הראיה ,הוא מתעסק בפסיכולוגיה שכן הוא
מנחש שיש שם כמה דברים המשפיעים על היכולת להירפא .הוא מתעניין בפסיכולוגיה של
הקריאה ובהרגלי קריאה וציפייה ,הוא מתעסק בגורמי מתח בשעת ציפייה בטלוויזיה ,מתעסק
בקישורם בין שרירים טבעתיים ,וקורא מחקרים על המוח .ובעצם כל העולם כולו פתוח לפניו
דווקאמכיווןשבחר"-בחרתיברפואתעיניים".
שני הרופאים אומרים על עצמם שהם בחרו ברפואת עיניים אך מה גדול ההבדל במשמעות
המילה"בחירה"בשניהמקרים.במקרההראשוןהבחירההיאאקטשכלישעיקרויצירתהבחנה
בין תחום אחד לתחומים אחרים .במקרה השני הבחירה היא מעמד נפשי וביטוי לקיומה של
קריאהאלהעולם-זהואקטלבי.
הנה,אםכן,תשובתילשאלה"וכילאצריךהאדםלדעתקודםשיוכללבחור":
"לא,אדםצריךלהיותמסוגללבחורקודםשתתכןדעת"

.8אומנותהשיח
תפקידוהעיקרישלהמבוגרבמיתרהואלהצטרףליוזמותהפעילותשלהילדיםבאשרהם.זהו
תפקידו המרכזי כאומן שיח הן מבחינת זמן והן מבחינת חשיבות .כאן גם באה לידי ביטוי
האומנותהקשהשדוברבהקודםתחתהכותרתשל"פדגוגיהשלהלא-נודע".אומנותזוכוללת
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תפקידו הבסיסי של המבוגר בהקשר זה הוא איתור יוזמות של ילדים והזרמת אנרגיה אליהם.
תפקידזהאינותפקידפסיביאשרבוהמבוגרמדכאאתעצמוכדילשרתאתהילד,זהותפקיד
דיאלוגיאשרבוגםחייבלבואלידיביטויהמבוגרכבעלאישיותוזהותמשלו.
אפשרלפרקאתאומנותהשיחלמספרמרכיביםעיקרייםהמובאיםכאןבראשיפרקים:
איתור יוזמות  -הקשבה :הקשבה איננה רק דבר פסיבי .בחיים הפסיכולוגים שלנו להקשיב
פירושולהעניקאנרגיהממשיתהמשרתתאתהאדםהפועל.אךהקשבההיאגםהיפוךבתפקדו
שלהמחנך,אשרבחינוךהמסורתינתפסבעיקרכמדברומוביל.כאןעלאומןהשיחלאתריוזמות
שלילדיםובמידתהאפשרלתמוךבהם.
הפניתאנרגיהותשומתלבליוזמות.
תמיכהבתחושתהיכולת.
תמיכהבהתחברותלפעילות.
עידודבפיתוחיוזמהאישית.
יצירת תנאים לעצמאות ואי תלות .באופן פרדוכסלי אחד מן התפקידים המהותיים ביותר של
אומןהשיחהואלהפוךאתעצמולמיותר.
תמיכהבפיתוחהערךהפנימיוגילויהאניהאותנטי.
תמיכהבפיתוחהאומץלהיות
תמיכהבהתפתחותאדםלומד
מתןדוגמאאישית
עימות
תיווך
מעורבותמשתתפת
איתורמצוקותוהתייחסותאליהן.
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בסופושלדבר,כמוכלאומנות,ישחשיבותרבהלאינטואיציותוהכשרוןהאישי .

.9ההבעהמובילהיכולת
בתיאוריה הלא מודעת של הלמידה הפורמאלית נתפס תהליך הלמידה כתהליך של מילוי
מצברים,מעיןהטענהשלהילדביכולתשבעתידיוכללהשתמשבה.המורהעשוילהרגישכמי
שמצייד מחסן נגרים בכלים רבים ,כדי שברגע שיתחילו החיים האמיתיים יוכל הילד להתחיל
לפעול  .על פי תפיסה זו היכולת מובילה הבעה) .בהבעה הכוונה כאן לא רק להבעה מילולית,
אלאלכלמעשהאנוש(.אךבתהליכילמידהטבעייםומשמעותייםאיןזוהיכולתשמניבהביטוי,
אלאהצורךבביטוישמניביכולת.מתוךזרימתהמיםנוצרהנחל.מתוךהצורךבמעוףנולדוכנפי
הציפור.מתוךההימשכותאחרהאיכות,אחרנקודותהעדפהגםנוצרומסלוליהשיח.
הניסיון לציד את הלומד במחסן "כלים" מראש ולפני ההבעה הוא עקר ,לא רק מכיוון שהוא
מקדיםאתהמסובבבסיבה,אלאמכיווןשהואמרגילאתהלומדלפעילותנטולתמשמעות.וכך
הואגם"טוען"אתהלומדב"כשרונות"רביםשלאיוכללתתלהםביטוי,ושבקיומםיערפלואת
היכולתוהצורךלהביע.
יתרעלכן,הדברעשוילהוביל,כמושקורהלאפעםאצל"ילדיפלא",לחייםחלולים/מנוונים
שבהם נע הילד בעקבות היכולת ,מבלי לדעת מה הם הדברים שהוא באמת מעדיף או רוצה

 81כוח הוא וקטור בעל עוצמה וכיוון ,אנרגיה היא סקלר ,יחידה נטולת כיוון .המחנך מעניק אנרגיה אך
אין הוא מגדיר את הכיוון ליוזמה של הילד.
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לעשות .הוא מאבד את היכולתלהתכוון אחר האיכות וממילא מאבד את יכולתו להיות לומד.
הואהופךלהיותתלויבסמכותחיצוניתשתכווןאותו.
האדם פועל .מתוך כך שהוא פועל גם נולדים אצלו הכלים שמכשירים אותו לפעול ברמה
הולכת ומעמיקה  -זהו מצב העניינים הטבעי .אמנם יכולתו לפעול תלויה בקיומם של יכולות
שהתפתחואוליבמסגרתפעילויותאחרות,אךאיןלהסיקמכאןעלהצורךלהקדיםלכלפעילות
"הצטיידותבכלים".ראשית,איןלדעתלאלו"כלים"יזדקקהאדםבפעילותמסוימת,ובוודאילא
בחייו באופן כללי .על כן "הצטיידות כזו" היא דבר תיאורטי .שנית ,כל התפיסה של "שיפור
יכולת" כביכול "על ריק" ,כמוה כהעמדת העגלה לפני הסוס ויש בה את הבעייתיות שבהיעדר
כוחמניע.
ניקחבתורדוגמאאתעניין"רכישתהקריאהוהכתיבה".ענייןזהנעשהבביתהספרבטכניקות
שונותשרובןמבקשותבמהלךשנתהלימודיםהראשונהלצידאתהילדב"מיומנות"שלהקריאה
והכתיבה .כלומר ,אין כאן צורךלהבעה שבא מצד הילד אלא מעשה טכני של "פיתוח יכולת".
אצל חלק מן הילדים אשר פעילות טכנית זו מלווה בצורך בהבעה  -בקריאה ובכתיבה ועל כן
לימודמסוגזהאינופוגעהרבה.אךאצלהילדשמסיבותשונותאינומרגישרצוןאוצורךלקרוא
ולכתוב ,הופכת עשייה זו לדבר נטול משמעות הנוסך בכל פעילות הקריאה והכתיבה חוסר
משמעות.ילדכזה,גםאםהואיודעלקרואולכתוב,אינויודעלהשתמשבקריאהוהכתיבה.הוא
יקרא כשיאמרו לו ,אך לא מעבר לכך .הקריאה והכתיבה לא תשרת אותו באופן זורם לצרכיו
הממשיים.והריהקריאהוהכתיבההיאפעילותתרבותיתמורכבתהמשמשתצרכיםרבים,החל
בכתיבתפתקהכדילהודיעשאינובבית,דרךחיפושאינפורמציהבאנציקלופדיהוכלהבכתיבה
יצירתית.
מכאןגםנגזרתפקידושלהמבוגרבמיתרכאומןשיח–הואצריךלעזורלילדיםלמצואבתוכם
היוזמהוהרצוןלהביעולעודדאתהוצאתםלפועל.
יחד עם זה צריך לקחת בחשבון שפעמים רבות הרצון להביע קשור במידת הביטחון העצמי
ובתחושת היכולת .יש מקרים רבים בהם בני אדם לא מעיזים לרצות להביע בשל החשש
ממגבלות היכולת שלהם .במקום זה יכול אומן שיח לתמוך רבות ובלבד שיראה ביכולת כלי
תומךבהבעהולאלהפך.

.10הגורםהתפתחותיוהבדליםביןגילאים
נקודת המוצא של מיתר היא שאדם מתפתח באופן טבעי אם לא מפריעים לו ,גם כשמדובר
בחברהמורכבתכמוזושלהתרבותהמודרנית.התפתחותהיאפןטבעיבחייםואףשהיאקורה
באופן מרוכז יותר בילדות היא לא נחלת הילדות בלבד .מבחינתנו תמיכה בחיים משמעותיים
פירושו תמיכה בהתפתחות .יחד עם זאת הילד זקוק בכל גיל ל"חומרי גלם" מתאימים לצורך
התפתחותו ולא תמיד "חומר גלם" זה נמצא באופן טבעי במסגרות החברתיות שבהם הילד
נמצא.כאןנדרשמןהמבוגרשיכירבשונותשביןילדיםבגילאיםשוניםוידעלהשתמשבידעזה
כדי לכלול "חומרי גלם" מתאימים בסביבה הטבעית .בכל מקרה השאיפה היא ליצור את
התנאים הבסיסים שיאפשרו לילדים למצוא את חומרי הגלם להם הם זקוקים במרחב החברתי
והפסיכולוגי שלהם .עניין זה קשור בחופש הבחירה וב"אי הפרעה" שלפעמים יש לו גם אופי
אקטיבי.
מבחינההתפתחותיתאנומפרשיםהבדליםביןגילאיםבעיקרבממדשלאופיהפעילותומהות
הזיקה שבין אדם לעולם .אנו רואים שבגילאים צעירים )עד גיל  7-8בערך( ישנו קשר בלתי
אמצעיביןהילדלעולםהמאפשרלילדלשקועלפעילותולזרוםעמהבתגובהלגירוייםמקומיים.
אפשרלומרשבגילהזההילדעדייןמסוגללשמועבבהירותאת"קולושלהעולם"ולהיכנסעמו



לדיאלוג מזדמן .בערך בגיל  7עובר הילד תהליך של היוולדות אל תוך עולם מודע יותר ודומם
יותר,בגילזהבערךמתחיליםלצמוחשורהשלחרדותהקשורותבתודעתהניתוקוביכולתשל
הילדלהסתכלעלעצמומבחוץ.בשלבזהובהדרגהמשתנהגםאופיהפעילותשלו–הואפחות
יכול להיענות לגירויים מזדמנים ,הוא חש "משועמם" יותר ,ובעל ביקורת רבה יותר על עצמו
וסביבתו.תפיסתהעולםשלונעשיתאובייקטיביתיותרשפירושוהרבהפעמיםזיהויעצמוכפרט
אחדרגילביןפרטיםרביםאחרים.נראהשבגילהזההואזקוקלפעילותיצירתיתהמבטאת את
קולו הייחודי כתוצאה של הכנה מוקדמת .זהו סוג חדש של פעילות המאופיין בפעולה ארוכת
טווח יותר ,פחות קשורה לגירוים מקומיים ,ומבטאת תכנון או רגש מוקדם של הילד המבקש
להיוולד אל תוך אותו עולם שהתנתק ממנו .בגיל הזה זקוק הילד למרחב שקט ,מסודר ו"נקי"
יותר לצורך הבעתו העצמית .בגיל הזה הוא גם זקוק למקורות של השראה ולדוגמאות של
פרויקטים ארוכי טווח המראים כיוון אפשרי ל"גאולה" מן הניתוק שבו הוא מגלה את עצמו.
ה"גאולה" טמונה באפשרות להשפיע על העולם ולגלם בו את עצמו – "להוליד" בעולם .אנו
אומריםשבשלבהזהישלילדאתהאפשרותלגלותאתעצמוכ"מגשיםחלומות".כלומר,כאחד
אשר מסוגל לפעול בעולם כחלק מן הצורך לבטא את עצמו ,רצונותיו ,שאיפותיו ,הרגשותיו,
שיחוהפנימי,תפיסתעולמווכןהלאה.
אף על פי שבגיל זה מתחיל להיווצר עניין בידע פורמאלי לכשעצמו זהו עניין מקומי הקשור
במקוםבוהילדנמצא.אנונזהריםשלאלהיכנסאלתוךלימודשיטתישאינוביוזמתהילד,דומה
שבגילזהחשובעודיותרפיתוחיחסנכוןלידעובעיקרשמירהעלחוויתהשלםוהדרישהלהבנה
שלמה .במקביל לאופציה של "הולדה בתוך העולם" קימת תמיד האפשרות להיכנס אל תוך
המכניותכסוגשלמזורלנפששאםכיישלוגםמקוםאנומאמיניםשחשובשלאיהפוךלהיות
האלטרנטיבההעיקריתבגילזהאובכלגילאחר.

.11האדםהשלם
בעולם ממודר ומחולק כמו התרבות המודרנית אנו רואים חשיבות רבה לטיפוחה של חווית
השלםאצלהאדםכתנאיליכולתליצורמשמעותבעולםמורכבועמוסקונפליקטים.אנוסבורים
שחוויתהשלםנקניתמתוךפעילותשלמהשאינהמחולקתלפינושאאוממודרתבתוךמגבלות
זמן .יתר על כן ,מה שהופך סדרה של אירועים ותופעות ליחידה שלמה זה הרצון הפעיל של
הפרט הקושר אותם בתוך פעולה בעלת משמעות .כאן בא לידי ביטוי חשיבותה של הבחירה
החופשיתועשייההנובעתמתוךהחייםולאמתוךהכתבהחיצונית.עשייהכזופעמיםרבותהיא
ביטוי של האישיות הייחודית של הפועל ובסופו של דבר בביטוי זה מקופל מושג השלמות –
השלמותשלהעולםנגזרתמןהשלמותהפרטיתשלהאדםהפועלבו.כאשרילדנכנסלהרפתקה
פרטית המתפתחת בקצב שלו ,החוצה גבולות של מקום ,המעסיקה אותו בזמנים שונים ובלתי
מוגדרים,הנעלמתלפרקיםכדילחזורולהופיעבשלהיותרבזמניםאחרים,הקשורהאצלולפנים
שונים של אישיותו ,שיש לו בה אינטרס אישי ,כי אז פעילות זו יש לה פוטנציאל גדול לחיזוק
הכוח המאחד של הנפש .אותו כוח יוכל מאוחר יותר לעזור לאדם להיפגש עם עולם מחולק
מבלישחלוקהזותחלקאותועצמוואףתגרהותעודדאותוליצורשלמותבעולם.
חווית השלם נקנית גם כתוצאה מסוג התקשורת המתקיימת במיתר .אנו מאמינים שמפגשים
בלתיפורמאלייםביןילדיםלילדיםוביןמבוגריםלילדיםישלהםכוחרביותרבתמיכהבחוויית
השלם ,במיוחד כשמה שמנחה מפגשים כאלה הוא ראית הייחודיות של הפרט .כל אדם הוא
שלםבאופןאחרוזהותוקשורהלאופיהמסויםשלשלםזה.עלכןאיןבמיתרכלמדידותהערכה
השוואתיות .מבחינתנו אין כל משמעות בגיל זה ובהקשר של מיתר ,ללקיחת היבט מסוים





באישיות של האדם ולדרג אותה ביחס לאחרים .הפעילות במיתר נעשית סביב יוזמות של
הילדים.
הדגש על החוויה השלמה פירושו מבחינה מעשית גם דחייה עקרונית שלהלימוד הפורמאלי
השיטתילגילאיםמאוחריםיותר.הרבהלפנישהילדידעלהשתמשבנוסחאותכדילפתורבעיות
חשובלנושתהיהלואינטואיציהמתמטיתמבוססתאשרתאפשרלולהעריךולאמודפתרונות.
האינטואיציהבתפיסתנוהיאביטוילראייתהשלם.מתוךאינטואיציהכזויכולהאדםל"הרגיש"
אתהתמונההשלמהולחושבחריקותכשאלהקימות.אדםכזהלאייתןתשובהרקמשוםשזה
מה שיוצא בנוסחה ,אלא חשוב לו שהיא תהיה סבירה ותעלה בקנה אחד עם התחושה שלו –
אחריות ושלמות הולכים ביחד .מתוך חווית השלם הוא יכול גם להכיר את הדעת המנתחת
מבלי שהעיסוק בפרטים יגרום לו לטבוע בתוך מכניות חסרת אחריות כפי שנראה שקרוה לרוב
בלימודהפורמאלי.
אנו סבורים שמעבר לעצם העיסוק בפעילות משמעותית ישנן מספר פעילויות אנושיות שיש
להן כוח מיוחד בתמיכה בשלמות האדם בכלל זה הקשבה לסיפורים ,מוסיקה ושירה ,טיולים
בטבע,פילוסופיהבאיכותמסוימת,ובכלאלהאנומבקשיםלתמוך.

.12ילדיםמתקשיםוילדיםמיוחדים
אנורואיםבעייתיותרבהבשימושבמושג"ליקויילמידה"בפרט ביחסלילדים.מהשבדרךכלל
מכנים ליקויי למידההוא ייחודיות של ילד אשר במבחניםסטנדרטים מתבטאת כ"חסרון" ביחס
לנורמהשלילדיםאחרים.מנקודתהמבטשלהאדםהשלםייחודיותזולעולםאינהליקוי,אלא
פשוטביטוילעבודהשאנחנושונים.העובדהשילדמתקשהלקרואבגילמסויםאינהליקוי,אלא
השתקפותלמבנההמנטליהמיוחדשלו.כשםשאיןמקוםלדברעלצבעעורכליקוי,אועלכך
שאדםאינומטפסעלעציםליקוי,כךאיןלדברעלמבנהמנטלימסויםוייחודיכליקוי.בוודאילא
נכוןלכנותזאת"ליקויילמידה"שמשתמעממנוהמשמעותשלאדםהמתקשהללמוד.
מצד שני כל ילד במיתר הוא ייחודי ומקבל התייחסות כבריאה חד פעמית המצריכה שיקול
דעתייחודי.נושאעבודתושלהמבוגרבמיתראינו"מתמטיקה"או"תנ"ך"אלאיוסיורותיוחיים
ושלומית.
כל זה אינו פוסל את האפשרות להגדיר ילד הנמצא במצוקה .מצוקה זו לפעמים נובעת
מייחודיות המקשה על תקשורת בין הילד לבין ילדים אחרים ,אבל בדרך כלל מדובר במצוקה
מקומית הקשורה לעולם ההתנסויות ולעולם הפנימי של הילד .ילד כזה בדרך כלל זקוק
להתייחסות מיוחדת ופעמים רבות גם לתשומת לב רבה יותר .אופי הפעילות הגמישה של
המבוגרים במיתר מאפשר להפנות יותר תשומת לב לילדים הנמצאים במצוקה .באשר לאופי
ההתערבותשלהמבוגרהרישהיאמאודספציפיתלילדויחדעםזאתהיאפועלתעלפיאותם
עקרונות שנמנו עד כאן .במיוחד חשוב להדגיש שלהבדיל מטיפול פסיכולוגי קלאסי כאן אין
מטרתה"טיפול"להביאאתהילדלרמהמסוימתשלנורמאליות,אלאלעזורלולהיות"חולם".
קרי,אדםהמסוגללהיותסוכןבעלאחריות,המסוגללרצותלהביעולהגשיםחלומות.

.13מעברמצרכןפסיביליצרןאקטיבי
ישנם כוחות רבים בתרבות המודרנית הפועלים להפיכתנו לצרכנים פסיביים .בכלל זה אפשר
למנותאתאמצעיהתקשורתשבהיותםחדסטרייםמאפשריםלנובעיקרספיגהפסיבית,ורשתות
המסחר השונות המנסות להשפיע עלינו להיות צרכנים בעל כורחנו .האינטרס של כוחות אלה
ברור -באופןאידיאליהםמנסיםלהפוךאותנולישויותהמופעלותבלעדיתמבחוץעלפימפת
קודיםנשלטתוברורה.במובןמסויםביתהספרהמסורתימכיןאותנולתפקידזה.רולומייבספרו



"רצון ואהבה" 83מצביע על כך שהפסיביות וחוסר האונים הפכו להיות הסממנים המאפיינים
ביותראתתרבותנו.חוסראוניםזהמודגשעלידיהפוטנציאלהעצוםשישלאדםהמודרניבאופן
עקרוני–"אךהואלאיודעמהלרצות"כדברימיי.הואנותןאתהדוגמאשלהאדםהיושבבסוף
יום העבודה מול מרקע הטלוויזיה וצופה בשיגור חללית לירח כדי להבליט את הפער בין
הפוטנציאל העצום שיש לאנושות לבין תחושת חוסר האונים של הפרט הפסיבי שבעצם אינו
יכוללהשפיעבכלוםעלשיגורזה.פסיביותזופרושההרבהפעמיםגםחוסר אחריותשלהאדם
לעצמוולסביבתו,היותובבסיסהואחששאיןלושליטהוהשפעהעלהעולםהסובבאותו.ואכן,
הצופה בטלוויזיה מאמץ לעצמואת אותו יחס בלתי ביקורתי ובלתי אחראי המאפשר לו לספוג
באותהמידהשלאדישותפרסומותלחלב,מראותמלחמה,וגילוייבשת.
משום כך חשוב לנו להבליט את תפקידו האקטיבי של הפרט בתוך מיתר .אנו משתדלים
להשאיר את היוזמה בידי הפרט ונמנעים עד כמה שניתן מהפעלה חיצונית .במפגש בין מבוגר
לילדקורהלאפעםשהמבוגרלוקחאתהיוזמהוהופךלהיותהמקורוהמניעלפעילותהמשותפת
שלהם.קללהתפתותלמקוםזהבמיוחדבשלהתחושהש"נעשיםדברים",אךדווקאמשוםכך
נדרשתמצדהמבוגרתשומתלבמיוחדתוהכרהשלמטרותהפעילותהמשותפתשלועםהילד.
התוצר הוא תרוץ המאפשר את תהליך ההבעה וההולדה .גם במצבים שבהם ילד משועמם
מחפש שיעסיקו אותו אנו מתערבים בעיקר כדי להעיר בו את אותו מנוע פנימי של הפעילות
השעמוםבמקרהכזהיכולהלהיותכוחחיוביואנולאממהריםלמצואלהתחליפים.

.14תרבותהמבוגרים
אחד מתפקידי מסגרת חינוכית הוא להפגיש את הילד עם האיכויות של תרבותהמבוגרים.זהו
גם המקום הקלאסי של ההוראה אולם אנו רואים "איכות של תרבות" באופן רחב הרבה יותר
מאשר "העברת ידע" .יתר על כן ,בשונה ממסגרות רגילות אנו רואים את תרבות המבוגרים
כמצעשממנוהילדצומח,ולאדווקאכמטרהשאליההילדצריךלהגיע.להיפוךזהישהשלכות
שונות.ביןהיתרישלראותאתכלאותןמטרותהמוגדרותבדרךכללבראשתוכניתהלימודים
כנקודותמוצא-כמגדירותאתמהשהמורהמביא,ולאאתמהשהילדצריךלצאתעמו.כמורים
ישביכולתנווישלנוזכותאךורקלהגדיראתעצמנו,ואתמהשאנומוכניםלהביאלמפגש.כל
השארחייבלהיותבבחירתהילד.איןזורקעמדהבסיסיתהמכירהבילדכישותאוטונומית,אלא
גםתקווהשהדור הבאיהיהשונהמאתנו,בהשתמשובמהשאנונותניםלוכחומרגלםלהרחיב
את אופקי האנושות ,ולא דווקא כגבולות להתגדר בהם .זהו מקור של אנרגיה שהילד יכול
להשתמשבולצורךמבעוהייחודי.
ברגעשאנומעביריםאתהמוקדלמהשאנומביאיםכמבוגרים,נעשהברורהצורךלהביאאת
תרבות המבוגרים באיכות גבוהה ככל הניתן .ה"חומר" המועבר בבתי הספר בדרך כלל הוא
מאיכות נמוכה מאוד .הוא שבור ,מקוטע ,נטול רגש ומשמעות .תחת התירוץ שקשה להביא
דברים מסובכים מדי )"הם לא יבינו"( ,אנו מביאים דברים מרוקנים מאיכות .כאשר מובאים
דבריםבאיכות,כמולמשלהתנ"ך,אוספרותברמהגבוהה,הדברנעשהבאופןשטחימאודתוך
התייחסותלשאלותבסגנון"מיאמרלמי",וללאהקונטקסטהתרבותיהעשירעלמכלולהכוחות
החייםשבו.
עלמנתלהביאאתתרבותהמבוגריםבאיכותגבוהה,עלהילדלהיותחשוףאליהבאיכויותיה
הגבוהות,לאברמההטכנית -אלאבהגשמתההחיהוהממשית.לאבחלקים -אלאבשלמותה
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המשמעותית עבור האדם המבוגר .מכאן הצורך לעבוד עם חומרים אמיתיים ,עם אנשי מקצוע
אמיתיים ,אנשים שמיצגים מקטעי תרבות באופן חי ורלוונטי .אנשים כאלה הם בדרך כלל גם
אנשימקצועבתחוםהנדון.
כמוכן,ברורשמפגשאיכותיכזהיצטרךלהתעלותעלהגבולותהפיסייםשלמיתר.אנשיהצוות
שלמיתרלאיוכלולהציעאלארקפיסהמאודמצומצמתשלעולםהמבוגרים.זההמקוםלנצל
אתהמשאביםהטבעייםשלהקהילה–הורים,חברים,מוריםבמקומותאחריםוכןהלאה.

.15מקומוותפקידושלהידע
אנו רואים שני תפקידים בסיסים לידע .הראשון הוא ככלי העוזר לאדם להגשים את מטרותיו
והשניכמעורראתהאדםמןהבנאליוהמובןמאיליוופוקחאתעיניולאפשרויותחדשות.
במקרה השני תפקידו העיקרי של הידע הוא לעזור לאדם "לחלום" או לעזור לו להציג לעצמו
מטרות.אפשרלקרואלידעזה"ידעבלתיתועלתני".
במקרההראשוןהידעעוזרלאדםלהגשיםחלומותואפשרלקרואלו"ידעתועלתני".
חלוקה זו אינה קשורה לתוכן הידע אלא היא תלוית הקשר של זמן ומקום ביחס לאדם מסוים.
יחדעםזאתידעמסויםיכולמטבעולנטותלסוגהראשוןאוהשני.
כפישהערנולאורךכלספרזהלידעישלארקיתרונות,כשםשהואיכוללפתוחאופקיםהוא
יכול לסגור אותם ,כשם שהוא יכול להעמיק את חשיבותנו הוא יכול לרדד אותה .לכן חשוב
לראותאתמקומושלהידעבכללהמערךהחינוכיבמיוחדעלרקעמהשקורהברובבתיהספר
ביחסלידע.חשובהלעניינינוההבחנהביןידעחילביןידעמת.ידעמתהואכזההמקוטלגבפינה
ממודרת,בלתיקשורלידעאחראולכללהאישיותשלהאדם.האדםיכוללהיזכרבידעהזהאך
הוא אינו עושה בושימוש ובפרט הידע עצמו לא מתפתח ומשתנה לאורך זמן ,לא מעצם חלוף
הזמןולאכתוצאהממפגשעםידעחדש.אדםיכוללהכילהרבהיחידותידעמתסותרותזואת
זו מבלי שהדבר יחולל אי שקט בנפשו .ידע חי לעומת זאת קשור במערך ההבנה השלם של
האדם,הואמקורלהיווצרותאינטואיציותחדשות,הואמתפתחוצומח.המוטושלנובענייןזהו
הוא:ידעהואחבילהשצריךלפתוח.
ידע תועלתני ,מעצם הגדרתו קשור למשימה מסוימת וצריך לבוא כחלק מאותה משימה.
בהיותו רלוונטי ונתון בתוך הקשר משימתי הוא גם מקבל את ערכו הממשי ונוצר קנה המידה
להערכתו .כאן אין סכנה שהוא יהפוך לקלישאה או לידע מת .מצד שני אין כל צורך בלימוד
שיטתי של ידע תועלתני שלא בתוך מסגרות של פרויקטים מעשיים .מבחינה מעשית הדבר
החשובביותרביחסלידעתועלתניהואשיהיולאדםאתהכליםלהשיגאותובקלותוביעילות.
ידע לא תועלתני אינו קשור בהכרח לפעילות מסוימת יש לו ,מבחינה זו ,פן פילוסופי מעורר
חשיבה.ידעכזהצריךלבואכחלקמתהליךפילוסופידיאלוגיהמעודדלחבראת הידעלשאלות
בסיסיות ולאינטואיציות מקוריות .למעשה ,אחתהסיבות החשובות להבאת ידע ברמה כזו היא
כוחו כמעורר ומחיה של ידע מת ושל האדם בכללותו .כלומר כדי לעודד ראיה רחבה יותר,
להיחלץמדעותקדומות,לתמוךבהיווצרותחשיבהעצמאית.מיותרלצייןכמעטשלאפעםהוא
מנוצל בבית הספר המצוי כדי לעשות בדיוק את הדבר ההפוך .מכל מקום ,כדי שידע לא
תועלתניאכןיהיהמקורהשראה,חשובשמימביאאתהידעיהיהערלגרעיןהחישלו.העובדה
שכדור הארץ הוא עגול אולי אינה מאוד תועלתנית עבור רוב הילדים ,אבל היא מעוררת
מחשבות ושאלות רבות .מחנך שלא יהיה רגיש למופלא שבאמירה זו ויתייחס אליה רק כידע
שצריךלדעתאותויפספסאתכלהענייןשבשלוישטעםלהפגישילדיםעםידעמסוגכזה.
בכל מקרה ,איננו מכירים בקיומו של גוף ידע בסיסי ,שצריך להעביר בשיטתיות לילדים .אם
קיים דבר כזה הנקרא "ידע בסיסי" ,הרי שהוא מובנה בתוך התרבות ודי בעצם הגדילה בתוך



התרבותכדילספוגאותו.מעברלזהאיננורואיםסיבהלהעדיףידעאחדעלפניאחרועלכןאנו
רואיםאתעיקרערכושלהידעבפוטנציאלשלולעוררלמחשבה,להרחיבאופקים,להגדילאת
האדם.
עמדתנו זו אינה שונה גם כשמתייחסים לשכבות סוציו-אקונומיות נמוכות או מה שמכונה
לפעמים"ילדטעוןטיפוח",ילדאשרבאממשפחהאותתתרבותשבהלכאורהחסרידעבסיסי,
דווקאכאןמתגברתהסכנהלהמתהשיטתיתשלידעההופךבצורתוהמתהלהיותלסמלמעמד
ומאבד את כוחו הפרגמטי הממשי .דווקא כאן ,יותר מאשר במקומות אחרים ,נדרשת רעננות
בחשיבה,ועוצמהאמיתיתהנובעתממפגשעםידעחי.

.16קריאהכתיבהואנגלית
אף על פי שאיננו מכירים בקיומו של בסיס ידע משותף שאינו מניה וביה חלק מן התרבות
הקיימתשלהילד)כלילדותרבותו(הרישאנועושיםמאמץמכווןבענייןקריאהכתיבהואנגלית.
ברוב המקרים קריאה וכתיבה נרכשים באופן טבעי כפי שקורה לגבי כל ידע שהוא חלק מן
התרבות,אבלבשלקיומםשלילדיםמתקשיםוכןבשלחוסרהטולרנטיותשלהחברהלאיידיעת
קרואוכתובבגילאיםמסוימים)ובעקבותזהפגיעהבדימויהעצמישלמישמתקשה(ובשלהקושי
לרכוששפהבגילאיםמאוחריםיותר,אנורואיםמאחריותנולתמוךבצורהאקטיביתבתהליךזה.
עדיין,תמיכהזומתבצעתבמידהרבהשלגמישותותוךהליכהעםהמקצבהאישישלכלילד.
בכלזאת,ישלנוהתכוונותברורהשכלילדבסופושלדברישלוטבקריאהובכתיבה.המקרהשל
האנגלית הוא מבחינתנו אחד מאותם מקרים מיוחדים שבהם אנו רואים חשיבות לבסיס ידע
מסוים למרות שהדבר לא תמיד משתקף בתרבות הטבעית של הילד .הדבר מבטא את הכרתנו
בהיותנו חלק מ"כפר גלובלי" ששפתו הרשמית היא אנגלית .ההתכוונות כאן היא בעיקר של
המבוגריםואיןפהחובתשיתוףפעולהמצדהילדים.

.17פתיחתהגבולותהפיסיים -המרכיבהסביבתי
אנו רואים שתי מגמות בתרבות המודרנית אותם אנו מבקשים לאמץ למיתר .מצד אחד ישנה
ההשתוקקותלמסגרתאינטימית,ביתיתהמחזירהאתהמשמעותליחסיאנושקרוביםומצדשני
הרב לאומיות ואמצעי התקשורת למיניהם ,המאפשרת מפגשים בין אנשים מקצווי עולם .שתי
המגמות יכולות ללכת יד ביד אם נאמץ את גישתו של וורנר להתפתחות  -מערכת אורגנית
יכולה להיות מובחנת ובו זמנית לנהל מערכת יחסים ענפה ומורכבת עם סביבתה .מה שמגדיר
אותהאינורקהמבנההפיסישלהאלאהארגוןשלהכפונקציהשלמערכתהאינטראקציותשלה.
במובן הזה מה שמגדיר את מיתר אינו הגבולות הפיסיים שלו ,אלא האנשים המתפקדים בו
ומרחב אפשרויות התקשורת .דבר זה מתבטא לא רק בעובדה שילדים רבים יוכלו לפעול מחוץ
למסגרת מיתר ,אלא גם שהאינטראקציותאינן מוגבלות לזמן מיתר .מצעי התקשורת ,מעורבות
ההורים ,מפגשים וחילופי תלמידים ,יציאה לימי לימוד במקומות אחרים ,כל אלה הופכים את
מיתרלחלוןאלמרחבפתוח,יותרמאשרמרחבמותחם.
כאןאנורואיםבו-זמניתאתהפתרוןלחסרוןהקייםבמסגרתקטנהואתהיתרונותשלה.שכן
באופןכזההביקורתהדומיננטיתביותרלמסגרותקטנות,היינו,מרחבהאינטראקציותהמצומצם,
מאבדת את עוקצה ,ומצד שני נידות כזו ,כמו גם זרימה רצופה זו בתקשורת ,אפשרית רק
במסגרתקטנה.








.18קביעותובהירותבחוקיםובמסגרתהארגונית
אנומדבריםעלמסגרתבשניהקשרים:
.1

שמירתהמקוםוהאדם.

.2

יצירת סביבה בטוחה מבחינה פסיכולוגית המאפשרת לילדים לפעול מתוך תחושה של
שליטהוהתמצאות.

ברמה של שמירה על המקום והאדם :מסגרת מיתר על חוקיה השונים מיועדת בעיקרה לדאוג
להישרדות מיתר ולשמירת זכויות האדם ,כפי שנעשה בכל קהילה מתוקנת .ניתן להשוות את
מיתרלקהילהאומפעלשהואבעלשניפנים:הישרדותותפוקהאותוצרת.במקרהזה התפוקה
היאסביבהתומכתבהתעוררות/למידה.מתוךזהגםנגזריםהחובותשלהמשתתפיםבמסגרת–
מצדאחדתורניותשימור  -ניקיון,סידור,אחזקהוכדומה.ומצדשניתורניותפיתוחכגוןעריכת
תערוכות ,לקיחת אחריות על וועדות ,עזרה בבניה וכן הלאה .כל אלה מחייבים את המבוגרים
ואת הילדים כאחד    .מעבר לחובות אלה רשאי כל ילד במיתר לבחור במה לפעול ,כמה זמן
לפעולועםמילפעול.
ברמה של יצירת סביבה בטוחה מבחינה פסיכולוגית  :החופש הרב הניתן לפרטים במיתר דורש
מסגרת ברורה ומוגדרת ,וסביבה יציבה הן מעשית והן פסיכולוגית .בפרט הוא דורש סוג מסוים
של קביעות ,המתבטא בקביעות אתרי הפעילות ,ובשמירה על סדר יום קבוע באופן שמאפשר
לילדים לחוש שהם שולטים בחייהם ולא להתעסק עם המסגרת .לאורך כל השנה פתוחים כל
המרכזים עם מידה קטנה של שינויים .זהו רקע יציב ומובנה מאוד ,המהווה מעין מערכת
קורדינטות קבועה שבתוכה מיצר הילד משמעות .העובדה שאתרי הפעילות לא משתנים
מאפשרתהעמקה.קייםדפוסבאופןהפעילותהמאפייןאתרובהילדים.בתחילתהשנהישנופרץ
של עשייה המבקש לנצל את גירויי המקום עד תום .לא פעם מדובר בעשייה ברמה סנסציונית,
הנוגעת רק בפי השטח של האפשרויות הטמונות באתרים השונים .עד מהרה פרץ העשייה גווע
ומפנהאתמקומולמין"היאטמות"מגירוייהסביבההמלווהבתחושתחוסרמעשעדשהילדחוזר
לפעול.אךהפעםפעילותומונעתממקוםאחרלגמרי,הואניגשלפעוללאמתוךתגובהלסביבה
עשירה,אלאכדחףפנימיהמבקשלבואלידיביטויומנצללשםכךאתאתרהפעילות.
אנו מאמינים שככל שהמסגרת ברורה יותר ופשוטה יותר כך היא טובה יותר כמסגרת.
המבוגרים הם אלה שקובעים את המסגרת אך מרגע שקבעו אותה היא מחייבת אותם באותה
מידהכמואתהילדים.הסנקציההמופעלתבמקרהשאדםאינועומדבחוקיהמסגרתאינהניתנת
לגחמה מקומית של מבוגר אלא במידת האפשר מוגדרת מראש .למיתר בבית אורן קיים ספר
חוקים שנכתב ומעודכן .הוא מחייב באותה המידה לילדים ולמבוגרים .בכל שבוע יוצא דף
מערכת עם פעילויות מיוחדות לשבוע .בכל יום אחד המבוגרים "מפיק" את היום ואליו פונים
בענייניםארגונייםשונים.כמוכןקימותרוטינותנוספותשהןחלקבלתינפרדמפעילותהמערכת
הארגוניתשלמיתר.חשובלהדגישנקודהזושכןלאפעםמתערבבהרצוןלתתחרותלפרטעם
תפיסה מוטעית של מסגרת .חרות הפרט אפשרית כאשר יש מסגרת ברורה ובהירה ומתפקידם
של מנהיגי הקהילה לדאוג לקיומה של מסגרת זו גם כאשר לכאורה היא פוגעת בחופש הפרט.
יחד עם זאת אסור לערבב בין מסגרת לקיום הקהילה לבין התערבות בבחירותיו הפרטיות של
האדם .בהחלט אפשר לדרוש מאדם לשמור על כללים מסוימים כשהוא פועל באתר פעילות
מסויםאבלאיאפשרלחייאותולפעולבמקוםמסוים"לטובתו".






.19הכבודלזולת,גישורים
אף על פי שיש מערכת חוקים בהירה ומוגדרת עד כמה שניתן מה שעומד במרכז הווייתו של
מיתראינומידתהדין,אלאמידתהחסד.בסכסוכיםביןילדיםאיננומתערביםבמטרהלגלותמי
צודק אלא במטרה להחזיר את התקשורת והזרימה .לצורך זה מופעל במיתר "מוסד" הגישור.
ה"גישור"מוכרבעולםהמבוגריםבעיקרכאלטרנטיבהלמשפטיגרושים.הואפועלעלפימספר
עקרונות שעיקרם החזרת התקשורת בין המשתתפים בגישור ,כתנאי לכינונו של הסכם שיהיה
מקובל על שני הצדדים .מה שקורה לרוב ,בעולם הילדים ,הוא שהגישור יותר משהוא מביא
ליצירת הסכמים פורמאליים ,מביא את הקהילה כולה ,ילדים ומבוגרים כאחד ,למקום שקשוב
הרבה יותר לאחר ומסוגל לקבל נקודות מבט שונות .בגישור טיפוסי מוזמן המבוגר על ידי אחד
הצדדים לגישור ,ופועל כדי לאפשר הידברות בין שני ילדים .הפתרון לסכסוך מוצע ומופעל על
ידיהילדיםעצמם.במהלךהזמן,ילדיםמצדשלישייכוליםבעצמםלהפוךלמגשרים.איאפשר
לחייב להשתתף בגישור אך מי שמסרב להשתתף בגישור מאבד אוטומטית את נושא או מקום
המריבה.חשובמאודבדיאלוגכזהשהמשתתפיםבויפנוזהאלזהולאידברובגוףשלישי.צריך
לאפשר לכל אחד לדבר כל כמה זמן שירצה עד שיודיע כי סיים ,בכל מקרה גישור אינו מוגבל
בזמן .כמו כן עדיף לנהל גישור כל פעם בין שניים גם כשמדובר בסכסוך בו היו מעורבים יותר
משתפים.

.20הטבע,הגוף,חופשהתנועהוחופשהמחשבה
באופןאידיאליממוקםמיתרבסביבההטבעית,או,במידתהאפשר,צמודלסביבהכזו.מיתרבית
אורן ,כדוגמא ואב טיפוס ,ממוקם בקיבוץ בית אורן בלבו של פארק הכרמל .זהו חלק מעקרון
חינוכי המבקש לאזן את המרוץ התחרותי הקיים בחברתנו ,במפגש עם טבע פנימי ,פחות
"תעשייתי" ,המקבל את הדו במפגש עם הטבע .אנו מאמינים שהסביבה הטבעית היומיומית
מחזירה את הילד והמבוגר אל מקצב חיים אחר ,המאפשר יתר הקשבה למצפן הפנימי ומשם
לכבוד לחיים .אווירת הטבע החופשי ,המראות ,הצבעים והקולות מרחיבים את הלב ומפעילים
את הדמיון .הטבע ומראותיו מאזנים את המובנות במשהו ראשוני ומובנה פחות .ההשפעה על
הגוףלאפחותהמןההשפעהעלהנפשוהילדיםממהריםליצור,לדמיין,לשחקתוךמתןביטוי
ליצריםרביםשביןארבעקירותמתקשיםלהתגלות.במקביל,זהוהמקוםבוהילדלומדלהעריך
את סביבתו הטבעית כחלק בלתי נפרד מן הקיום האנושי .זהו המקום בו הוא לומד לזהות את
יחסיהגומליןביןהאדםלטבעולראותאתהחשיבותבטיפוחהטבעבצדהצמיחההטכנולוגית.
שהייהבטבעושמירתהטבעמתוךכבודוהבנתחשיבותו,מקבילהגםלשמירהעלטבעהילד
מתוך כבוד למי שהוא .זו הכרה בכך שחיים של חרות ואיכות אפשריים מתוך התחשבות
בסביבהובאחר.
האדםהואתוצרשלאבולוציהבתמיליונישנים–תולדהשלמפגשאדםעםהטבעסביבו.גם
שורשיהחשיבההמופשטתשלנוטמוניםבמפגשזהשלאדםבעלגוףבתוךסביבהטבעית.זהו
עדייןמקורלעוצמהוציפייהטבעיתשלכלילדמתפתח.אנומאמיניםבקיומםשליחסיגומלין
ביןההתנהגותהגופניתשלהאדםלהתנהגותברמותאחרותובפרטרואיםאתהקשרביןהחופש
התנועתי והחופש ברמה המחשבתית .צריך לתת לילד את החופש לשבת בכל תנוחה שהיא
לעמודבכלתנוחהשהיאלנועבכלצורהשימצאאותהנוחהלוובעיקרלאלכפותעליוישיבה
סטטית לאורך זמן .התנסות במרחב ,כולל טיפוס על עצים ,התגלגלות ,התגוששויות גופניות,
חיבוקיםומגעגופניהםכולםחלקחשובמןההתפתחותהבריאה.טיוליםבטבעובתנאיסביבה
משתניםמאפשריםכרנרחבשלפעילותגופניתשמבחינתנוהיאשוותערךלהרבהמאודשיעורי
התעמלות.





.21עקרוןשוויוןערךהפעילויות
אנו מאמינים שכל פעילות אנושית היא בעלת ערך ,ומסוגלת להעשיר את הפועל בה ולתמוך
בהתפתחותו .במרחב העצום של פעילויות אנוש איננו רוצים לעשות הפליה ולהעדיף פעילות
אחתעלפניאחרת .יתרעלכן ,איננורואיםרעבכךשילדיפעל לעומקבפעילותאחתולאורך
זמן.כשמבוגריםנוהגיםבאופןזהאנואומריםשהם"מעמיקים",ורואיםבכךתכונהחשובה,אבל
מבוגריםרביםיראופסולבהתמקדותושלילדבפעילותאחת.איננוחושביםשצריך"להביא"את
הילדבאופןמלאכותילפעילויותאחרות,למעטאותםמקריםשבהםההימנעותמפעילותאחרת
נובעת מפחד או התנגדות .במקרה כזה השקיעה בפעילות אחתהיא צורה של בריחה ,ודורשת
התייחסותמיוחדת שלהמבוגר.ישסכנהששקיעהכזורקתגדילאתהחומותוהניכורכלפייתר
העולם.אךבמקרהשלשקיעהבתוךפעילותמסוימתמתוךענייןובחירה,מהווההעמקהזוחלון
הנפתח אל כלל העולם .ראה בהקשר זה דיון על שני סוגים של מובחנות )פרק ראשון( ,ובעיקר
הדיוןבדוגמאשלשניסוגי רופאיעיניים.פעילותשאדםשוקעבהלעומק,במיוחדבגילהילדות,
מהווה מודל חיקוי לפעילויות אחרות גם מבחינת מידת העמקות וגם מבחנת הדינמיקה של
הפעילות..

.22השראהוהקשבה
אנימאמיןשחינוךזהתשעיםאחוזהקשבהועשרהאחוזהשראה.
תשעים אחוז הקשבה :לכאורה הקשבה היא לא כלום .בתרבות של עשייה מוגברת ,של ריצה
אחרהעתיד,שלבהלתקניות,בהלתצריכה,שלעודועוד,הקשבההיאאפילובגדרבזבוזזמן.
הרידקהאחתשלהקשבהאפשרלהחליףבדקהיעילהיותרשבההיהנעשהדברבעלתועלת
כמו מסירת ידע חשוב ,מכירת ערך ,בנית גשר .ובשעה שהשתהינו לדקה זו של כלום בינתיים
האחרים התקדמו קדימה ,הנה כבר יש להם משהו של ממש ,ואנחנו עם ההקשבה שלנו כבר
נמצאים בפיגור ,בנסיגה ,עוד מעט נאבד את קיומנו .זו ההרגשה הבסיסית של האדם בעולם
המודרני.יחדעםזאתאיןדברעמוקורבכוחיותרמןההקשבה.בהקשבהאיננימתכוון למשהו
פסיבי -לתתלאחרלדברעדשהואיגמור)נושיגמורכבר!(כדישאניאוכללהגידאתמהשיש
להגיד .בהקשבה אני מתכוון ליכולת האמפטית לעקוב אחר מישהו אחר ,לחוות אותו כישות
נפרדת ,להיות עמו בזיקה של מהות .זיקה כזו כמו תרכובת באלכימיה של הנפש מעבירה כוח.
כוחממשי.היאמאפשרתלאחרלהיותועודיותרמכךישלהאתהכוחהבורא,המיילד.עבור
מי שרואה את החינוך כתהליךשל ילוד ולא כתהליךשל מילוי ,ההקשבה היא הענייןהמרכזי.
אלהשניקצוותשונים -במילויאנימכניסמשהואלתוךהאחרכיווןשאנימאמיןשהואחסר,
שאני בעל הידע/כוח/סמכות צריך לדחוף ולדחוס כדי למלא .בילוד אני מברא חלל וממתין
בקשב,שכןאנימאמיןשאיןמשהושהואמשמעותילאדםשלאנולדמעצמוויוצאממנו.
עשרה אחוז השראה  :ומן הצד השני של ההקשבה נמצאת ההשראה כמודל חיקוי ,נושא
לשאיפה ,גבול עליון שאנו מבקשים להגיע אליו ,אך שבמהותו הוא על גבול הבלתי נתפס.
בכוונה רבה הוא נמצא גבוה גבוה .עלינו להתאמץ להתקרב אליו .הוא לא עושה לנו הנחות.
במילאאיןהוא"חובה"אודברששיךלהמון.הואהבטחהלמישחשובלו.ההשראהשונהמאוד
מתהליך של מילוי  -תהליך של מילוי מוגדר על פי רוב כ"חובה" משהו שצריך להגיע אליו,
שכולם צריכים להגיע אליו .משהו שמנסים להוריד אותו כמה שיותר אל העם .לפרק אותו,
ללעוס אותו ,לעשותו פשוט ,לשטוף את המוח בעזרתו .חינוך זקוק להשראה ,הוא אינו זקוק
למילוי.הואזקוקלהשראהבדמותםשלאנשיםיוצאידופןאובעלימקצועותמיומנים.השראה
יכולה לבוא מהצגה מיוחדת ,מספר ,מעבודת אומנות ,מאדם חי שמספר על עבודתו ,מאדם חי
בשעתאומנותו,וכןהלאה.ויחדעםזאתהשראהבמינוןרבמדיהיאדברמשתק.בצדההשראה



צריךלהותירזמןרבלעכלולפעולכמקוראקטיבי,לכןהחלוקההיחסיתביןהקשבהלהשראה.
מקורשלהשראההוא לאבהכרחגםהקשבה.בחינוךתפקידיההקשבהוההשראהלאחייבים
להתלכד באדם אחד .מיתר הוא ניסיון למסגרת חינוך המושתתת על יחסים אלה של הקשבה
והשראה .במילא הוא שונה מכל מה שמוכר בחינוך הקונבנציונאלי .בזה האחרון כמעט ולא
קימת הקשבה )צריך לגמור את החומר ,שלושים ילדים בכיתה וכו'( .ולעיתים רחוקות מאוד
קימתהשראה)המוריםהםלאפעםאנשיםשלאהצליחובמקומותאחרים,שחוקים,מדקלמים
את אותו שעור בפעם החמישית ,צריכים להעביר חומר ,וכו'( .ניסיון כזה דורש מערך חדש הן
ברמההרעיוניתוהןברמההמעשית.

.23מעורבותהורים
הוריםהםחלקבלתינפרדממהשקורהבמיתרממספרבחינות:
.I

מיתראינונותןשירותיםלהוריםהשולחיםאתילדיהםבמנטליותשל"חנכוליאתהילד".
מנטליותכזויוצרתדיסוננסאצלהילדאשרמקבליחסמסויםבמיתרויחססותרבבית.היא
גם פוגעת במשפחות אחרות המעורבות במקום ומרגישות שהוא שלהן .אולי הדרישה
הבסיסית ביותר של צוות מיתר מן ההורים הוא שייקחו אחריות על חינוך ילדיהם .הרבה
פעמים פירוש הדבר שההורים סומכים על ילדיהם ומוכנים לאפשר לילדם עצמם לקחת
אחריות.

.II

כחלק מן החינוך העצמאי ,המקום מנוהל על ידי עמותה של הורים הרואים בקיומו של
המקוםאינטרסאישי.

 .IIIההורים הם "משאב" טבעי המנוצל באופן יומיומי הן ברמה ארגונית ,אבל בעיקר ברמה
התוכנית .זו הזדמנות לילדים להיחשף למבוגרים רבים ושונים גם אם מדובר במפגש חד
פעמי.זוהזדמנותגםלמפגשעםתחומיענייםשוניםכפישבאיםלידיביטויבתחביביםשל
הוריםאובעיסוקםהעיקרי.באופןטבעיבכליוםישנוהורהאחרבמיתר.חלקםבאיםבאופן
רציףלאורךתקופהואחריםהםאורחיםמזדמניםשבאיםלצורךמסוים.
 .IVההורים מהווים חלק מקהילה מעורבת ,אשר הנושא המאחד שלה הוא גידול ילדים.
מתקיימיםבמיתרפעילויותרבותבשעותאחרהצהריםוהערבהמיועדותלהוריםבלבדאו
לכלהמשפחה,בכללזהטיולים,קבוצותלמידה,התכנסויותלחגיםוכןהלאה.
יחדעםזאתחשובלראותשהמקוםמנוהלבפועלעלידיצוותהמבוגריםשלמיתרוהםבסופו
של דבר המחליטים על הכיוון החינוכי ועל אנשי הצוות המתאימים להם .חינוך אינו עניין
לשליחים .נזק רב יכול להיגרם מהתערבות לא נכונה של הורים .גם כאשר להורה יש רעיונות
חשוביםלגביאיךשהמקוםצריךלהתנהלמבחינהחינוכיתהואלאיכוללצפותשאחריםיגשימו
אותם.להקשיבכן,אבלאםהורהסומךעלהצוותהחינוכיכיאזהואצריךלקבלאתהאפשרות
ששיקולהדעתשלהםשונהמשלו.ואםהואאינוסומךכיאזעליולבצעאתהמלאכהבעצמו.

.24מחקרוהערכה
חלק בלתי נפרד מקיום מיתר הוא קיומו כמסגרת מחקרית הלומדת את עצמה .אנו רוצים
לראות במימוש המעשי של מסגרת אחת מודל ניתן לשכפול מחד גיסא ,שמאידך גיסא ישמש
כמעבדת מחקר להמשך פיתוח הגישה .אף על פי שחלקים מסוימים של המודל מתבססים על
שנים רבות של מחקרים שנעשו במקומות שונים בארץ ובעולם ,החידוש הנו בחיבור הכולל
ובניסיון לבחון חיבור כולל זה כמודל למסגרת חינוכית .שנת העבודה הראשונה במיתר מגלה
שאנועומדיםבפנימרחבשמעטמאודידועעליו.עד עכשיוהיועיקרהמחקריםבנושאילמידה
ופעילות מוטים באופן ניכר על ידי צרכי ההוראה ומודל התפתחותי ,שראהאת הילד כמסדרון
אלהמבוגר.קיימיםמעטמחקריםשעוסקיםבחקרשלמהשיש)למעטאולימחקריםשנעשועל





רכישת השפה הטבעית ומחקרים על שנות הילדות הראשונות( ,אנו יודעים מעט על תרבות
הילדים,עלדינמיקתהפעילות,עלמחזוריותבתוךתרבותזוכמוגםמחזוריותבפעילותותהליכי
העמקת פעילות .בהתאם לכך אנו מבקשים לערוך מחקר שטח ,ולתעד את כל השלבים של
התפתחות הפרויקט לפחות עד לסיום גדילתו )זמן משוער כ -10שנים לאחר פתיחתו( .במקביל
אנו מזמינים חוקרים שונים לליווי הפרויקט וניצול המסגרת ,כדי לבחון היבטים ספציפים בתוך
המסגרת כמו גם את המסגרת ככוליות אינטגרטיבית אחת .ישנם מספר מוקדי מחקר שאנו
מבקשיםשילוואתהפרויקטלאורךכלשנותהניסוי:

מחקריםעלפעילות,זרימה,שקיעהודינמיקתהפעילות.אוריינותכגישהלנושאיםשונים)לאדווקאקריאהוכתיבה(ובאופןכללילמידהסביבתית. החלפת הקוריקולום השיטתי בתכנים גמישים "בלתי מתודיים" שבו-זמנית מהווים ביטוילתרבותהמבוגריםבאיכויותיההגבוהותוביטוילצרכיםהאישייםשלכלילדוילד.
המחקר בתחום זה ינסה לבחון את השפעותיה של גישה זו ,כמו גם לפתח "שיטות לימוד"
ספציפיותלנושאיםהשונים,בפרטגישתהקהילההחוקרת.
מחקרמתמשךעלעקרונותעיצובסביבההפיסיתוהשפעותיהעלהפעילותוהלמידה.מחקרעלההשפעותקצרותהטווחוארוכותהטווחשלפעילותמחוץלמיתר.האינטראקציהביןמבוגריםלילדים,ובפרטהמשךמחקרעלמעורבותמשתתפת. השפעת הרב גילאיות ,והאינטגרציה עם חינוך מיוחד ,על דפוסי מעורבות ,תמיכה ,חברותולמידה.
השפעותהגישהעלצוותהמבוגריםופיתוחמסגרותהכשרהמתאימות.מחקריאורךעלילדיםשונים,המבטאיםסגנונותפעילותשונים,כוללילדיםמתקשיםלהתחברלפעילות.



סיכוםתפקידיהמבוגרבמיתר
למבוגרכאישצוותבמיתרישנםשניתפקידיםבסיסים.תפקידאחדהמתייחסלכללהקהילה-
תפקידו

כמנהיג

של

קהילה.

ותפקיד

אחד

המתייחס

לפרט,

תפקידו

כתומך

בפעילות/למידה/הגשמהעצמית.מלבדזאתניתןלסמןמספרפונקציותשלמבוגריםאשראינם
חייביםלהיותאנשיצוותבמיתר.

מנהיגקהילה:
המבוגראישהצוותבמיתרהואמנהיגקהילה.במסגרותחינוךפתוחותישבלבולרבבנושאזה-
נתינת הכבוד לבחירותיו של הילד גובלת לא פעם באי מעורבות המתפרשת על ידי הילדים
כחוסר אכפתיות .המבוגר בקרב ילדים הוא מנהיג של קהילה בין אם הוא ירצה ובין אם לא.
העובדה שהוא אינו מביע את דעתו ,נעשה "שקוף" ואינו מתערב במקומות שונים נתפסת כסוג
שלמנהיגותומפורשתכאמירהמסוימת..יחדעםזאת"מנהיג"אינוחייבלהיותדמותסמכותית
דוגמטית ובלתי קשובה .תפקידו של המבוגר כמנהיג הוא לשרת את הקהילה ,לא לקדם את
האינטרסיםשלואלאלעזורלקהילה,לפרטיםבה,לגלותאתתכליתםולהפוךאתהקהילהלכר
נוחלהגשמתעצמית.זהותפקידמורכבהדורשהקשבהרבהלתהליכיםהקוריםבקהילה.מנהיג
הקהילהצריךלחושאתהאווירהוהדופקשלהקהילה.הואצריךלהיותמסוגללהיותאסרטיבי
במקומות הנכונים ולא פעם להציב גבולות ברורים .גבולות אלה לא תמיד מתקבלים ברצון על
ידי פרטים בקהילה אבל קיומם הוא הכרחי .העובדה שהוא מחליט דברים היא חלק מלקיחת
האחריותשפירושהשהוארואהאתהאפשרותשהואטועהובונהאתהדבריםכךשטעויותאלה
תוכלנה להיחשף .בקיומו הוא מאפשר לכל אחד את מירב האוטונומיה .העובדה שהוא לוקח
אחריותכמנהיגקהילהאינהאומרתשהואלוקחאחריותעלבחירותיהםשלבניהקהילה.ללא
מנהיג זה הקהילה יכולה להפוך לקבוצת אנשים מסוכסכים חסרי כיוון המתעסקים ללא הרף
בהגדרתהמיקוםההדדישלהם.אפשרלסמןמספרתפקידיםבסיסיםשלהמבוגרכמנהיגקהילה:
תפקיד  :1מפנה מקום .כלומר :הן מבחינה פיזית והן מבחינה פסיכולוגית .מפנה מקום לקהילה
בגדול ומפנה מקום לכל פרט .מווסת את הכוחות הלוחצים והמעיקים על הקהילה מבחוץ
ומבפנים.
תפקיד:2יוצרמסגרת.
תפקיד:3מגשר).ראהגישורלמעלה(
תפקיד:4שוטר.כאדםהמכיראתחוקיהמסגרתומקפידעלמילוים.
תפקיד:5דוגמאאישית.כמנהיגשהואבעלהשפעה.
תפקיד:6פועלליצירתהרמוניה–לאיחודהקהילהכאורגןחישלםומתקשר.


אומןשיח:
אומנותהשיחהיאתפקידוהעיקרישלהמבוגרבמיתר.

תפקיד  :0הקשבה .נקודת המוצא לכל תפקידיו של המחנך כאומן שיח הוא ההקשבה .מתוך
תפקיד זה נגזרים ונבנים התפקידים האחרים .על מנת להקשיב על האדם להיות ער – להיות
קשוב לא רק לילדים אלא למכלול היש – לממשות ..כל כך הרבה פעמים קורה שאדם נמצא
במקוםובזמןמסויםמבלילהיותנוכחבעצם.הואמגיבכעיןרובוטלמציאותואינומבחיןשהוא
חי בתוך זכרונו ,בתוך דעותיו הקדומות ,בתוך דימוייו ,בכל מקום אבל לא במציאות .בעוד





שהממשותמתפתלתלהבדרכההייחודית,האדםה"ישן"ממשיךלנועבקוויםישרים.הואאינו
שםלבשאיבדלגמריאתהממשות.הואמבקשלהחליףאתהערנותבכלמיני"מתודות".מכניות
שיגידולומראשכיצדעליולהתנהג.נדמהלושהואמצאאתהפתרוןאבלהבעיהכברנמצאת
במקום אחר לגמרי .להיות אומן שיח משמע להיות מסוגל לעקוב בגמישות ורעננות אחר
המציאות–זוהיאומנותההקשבה.
תפקיד:1לעזורלילדיםלהתחברלפעילות.ישנםילדיםאשרמכלמיניסיבותמתקשיםלהתחבר
לפעילות ,אם משום שהם אינם פנויים לכך )האנרגיה מופנית להגנה ,התמודדות עם בעיות
פנימיותוכןהלאה(,אםמשוםשהםשכחוכיצדעושיםזאת,אםמשוםשהםמפחדים.במקרה
כזה תפקידו של המבוגר לעזור לילד להתחבר לפעילות .הפעילות היא צורך חיוני לבריאות
האדם.הפעילותתיתןלואנרגיהלהמשךהתמודדותעםקשיים,עםערכיםחיצונייםוכןהלאה.
חשוב לראות ש"לעזור לילד להתחבר לפעילות" פירושו לא פעם למנוע ממנו ליזום פעילות
בעצמואךישנםמקריםבהםהילדצריךלאסוףאנרגיתסףכמוגםחוויותטובותמפעילותכדי
שאלהישמשוכמנועליוזמה.ברובהמקריםנעדיףשהילד"ישתעמם"וימצאבתוכואתהאנרגיה
ליזוםאתהחיבור.אךבמקריםמסוימיםעדיףיהיהלתתלילדלפעול,וכמעטלהפעילאתהילד,
כדילאפשראוורורוחילופיאנרגיהחיוניים.הנחתבסיסחשובהכאןהיאשכלילד,ישלונקודת
חיבור כלשהו ,תהיה זו קטנה ככל שתהיה .זה המקום שממנו מתחילים .לעזור לילד להתחבר
לפעילות פירושו לזהות נקודת חיבור זו ,גם אם היא הרסנית לכאורה ,ולהשתמש בה כנקודת
המוצאלפעילותמשותפת.חשובלזכורשחלקבלתינפרדמפעילותהיאההפסקהמפעילות.לא
כלילדשאינופועל,גםאםזהלתקופהארוכה,זקוקשיחברואותולפעילות.
תפקיד:2לעזורלילדיםליזום .זהתפקידפרדוכסלי.ילדים,ודומהשזהנכוןבמיוחדלגביילדים
בדור המודרני ,רגילים שמפעילים אותם .הם מתקשים ליזום.הם מתקשים למצוא את המפתח
ולסובבאותוכדילהניעאתהסטרטר.תפקידנוכאןהואכפול,מצדאחדלתתמרחבלשעמום,
לתסכול ולכל גורמי הכאוס שיכולים להניב את הצורך ליזום ולפעול .מצד שני אנו עשויים
בעצמנו ליצור את החלל/וואקום שיעודד ילדים ליזום .אחת הדרכים לעשות זאת היא על ידי
שיקוףשלשאלה,שלמצב,שלבעיה.דרךאחרתהיאעלידיפסיעהאקטיביתאחורנית.
תפקיד:3להפנותאנרגיהליוזמותשלילדים.ילדיםעשוייםליזוםבכלמינימקומותוהזדמנויות
אך לא תמיד להרגיש מספיק בעלי יכולת כדי שיוזמה זו תהפוך לפעילות .תפקידנו כאן הוא
לזהותיוזמותולעודדאותןעלידיהפניתאנרגיה.פירושושלדברשקודםכלעלינולהגיד"כן"
לכל יוזמה או רעיון של ילד .רק אחר כך ,אם יש צורך ,לסייג אותה .אם ילד אומר "אני רוצה
לבנותשולחן"קודםכלאנואומריםכןואיןזהמשנהכמהלאמציאותינראהלנוהדבר.אחרי
זה מבררים כיצד אפשר לעשות זאת .ומסתבר שבגישה חיובית כזו בדרך כלל מוצאים ערוץ
מציאותיברהגשמה.אנומפניםאנרגיהליוזמותגםעלידיעצםהנוכחותוההקשבה,וכןעלידי
שיקוףוהצעתעצמנוכבנישיח.לפעמיםדילהתיישבלידילדשהתחילליזוםפעילותכדילעזור
לולקחתאתיוזמתולפעילותבעלתעומק.
תפקיד  .4לעזור לילדים להגיע לעצמאות ותחושת יכולת .בחיי היומיום הדבר הקל ביותר הוא
לעשותבמקוםהילד.אםצריךלקלףתפוחאדמהזהיהיההרבהפחותמלכלךומיגעאםנעשה
אתזהאנחנובמקוםלתתלילדים.במקומותאחריםישלנונטייהרבהלעשותבמקוםהילדיםגם
כדילהקנותלעצמנואתהתחושהשאנחנולאמיותרים,שאנחנוהמבוגרים,היודעים,בעליערך
ככלותהכל,וצריכיםאותנו.תפקידנוכמבוגרים,בעיקרבגילאיםהצעירים,הואלהפוךלמיותרים
עדכמהשניתן.מיותריםכהכרחלפעילותאךלאבהכרחמיותריםכבנישיח.

תפקיד:5לעזורלילדיםלהעמיקאתהפעילות.



תפקיד:6לספקחומרגלםלפעילות.ב"חומרגלםלפעילות"הכוונהלארקלחומריםפיסייםאלא
גםלכלהמורשתהתרבותיתשאנומביאיםעמנו.אנורואיםאתתרבותהמבוגרים,בהקשרזה,
לא כמטרה שעל הילד להגיע אליה אלא כחומר גלם לפעילותו .כאשר ילד בונה טירה ואנו
מביאיםאנציקלופדיהובהתמונהשלטירותאנחנועשוייםלעזורלובכךלהעמיקאתהפעילות.
אךאנועשוייםלעזורלולהעמיקאתהפעילותגםבעצםנוכחותנו,בחידודשלבעיות,בשיקוף
שלמצביקושי,וכןהלאה.
תפקיד  .7לעזור לילדים להתמודד עם חסימות בזרימת הפעילות .על ידי העלאה למודעות,
תמיכה ,יצירת מצבי אתגר ,העלאת הביטחון העצמי והדימוי העצמי .בסופו של דבר ,ברוב
המקרים נצטרך לעזור לילד להיפגש עם מקור החסימה .שונה המצב עם ילדים אחרים שאינם
עוסקים בפעילות כזו או אחרת כיוון שיש להם דברים חשובים יותר לעשות .חשוב לציין
שהניסיוןלחייבילדלהיפגשעםנקודותקשותהואלאתמידטובובכלמיקרהצריךלהשאיראת
הבחירהאצלהילד.
תפקיד  .8לעזור לילדים להגיע לידי הבעה יכולת ופעילות .יש דברים שילדים רבים מתקשים
עדיין לעשות לבד אך הם מסוגלים לעשות עם עזרה של מבוגר .במקרה זה עזרה של מבוגר
איננה"עזרהמיותרתהמפתחתתלות"אלאעזרהשבלעדיהלאיכלהילדלפעולמכלוכלבנושא
מסוים .למשל ,ילד שעדיין לא מסוגל לגזור לבד יכול להיעזר על ידי מבוגר שמחזיק את הניר
ומתוך היותו פועל גם ללמוד ולהגיע למצב של אי תלות .חלק מתפקידנו כאן הוא להיות
יצירתייםוליצורמערךשבוהילדיכוללפעולבאופןמשמעותי.משחקשחמטיכוללהיותמורכב
מדי עבור ילד בן חמש אבל ניתן לשחק רק עם חלק מן החיילים .משחק פינג פונג יכול להיות
קשהמדיאךאנויכוליםלהמציאמשחקחדשעלהרצפהועםמרחבגדוליותר,וכןהלאה.
תפקיד:9לאלתקן,לתתמשוב.ילדים)וגםמבוגרים,במובניםרבים(,אינםזקוקיםלהערכה,הם
זקוקיםלמשוב,הםאינםזקוקיםשיגידולהםאםטעואולא)כלומרכצורךהתפתחותי(אךהם
זקוקיםלמשאומתן,לחילוףחומרים,לשיקוףשמגלהלהםאתהשפעתםעלהעולם.מבחינהזו
תיקון טעויות של ילדים לא רק מיותר ,ברוב המקרים הוא מזיק ולא פעם באופן חמור ביותר.
כשילדלומדלדברהואעשוילטעותבמיליםשונות.אךטעויותאלהאינןמקריות,הןמבטאות
את מערכת ההבנה שלו וסט של חוקים שיצר לעצמו .תיקון שיטתי עשוי לגרום לו לוותר על
מערכת ההבנה שפירושו לוותר על היכולת לחשוב בכלל .לעומת זאת ,אם נסתפק בדיבר נכון
לידו ,כשהוא יהיה בשל לכך ,הוא יזהה את הטעויות שלו ויתקן אותן לבד .זהו קסם הלמידה,
שכאשר נותנים לה לפעול באופן טבעי ,שאז היא פועלת במיטבה ,היא תמיד תחפש אחר
האיכות הגבוהה יותר .כשילד כותב בשגיאות כתיב אין כל צורך לתקן אותו .יחד עם זאת אם
ננסהלקרואאתמהשכתבונתקשהלעשותזאת,יהיהזההמשובהטובביותרשהואזקוקלוכדי
לתקן את עצמו אם הוא בשל לכך ,הוא יבין שכתיבתו לא תקשורתית מספיק .ככל שאנו
המבוגרים ,נראה בטעות חומר גלם חשוב ללמידה כך יקל על הילד לטעות וכתוצאה מכך
התהליך הטבעי של למידה יקרה באופן זורם ועוצמתי יותר .מן הבחינה הזו אין דבר שהוא
הרסני יותר לתהליך הלמידה מאשר "התשובה הנכונה" והמבחנים למיניהם .החשש שמא אם
לא נתקן את הילד הוא ימשיך לשגות כל חייו הוא חשש חסר ביסוס שאינו מכיר בכוחה של
הלמידההטבעית.זהורקקוצרהסובלנותשלנוואיהכרתנואתההתפתחותהיוצרתההופךאת
הלמידהלדברמיגעכלכךומסרסאותהמעוצמתה.

כאמור ,אומנות השיח היא התפקיד העיקרי הן מבחינת חשיבות והן מבחינת הזמן שאנו
מקדישיםלו.ניסיתילפרקאותולמרכיביואךבסופושלדבר,ככלאומנות,הואזקוקלהשראה
המתיכהאותולקולפנימיאחדושלם.





אורחים:

מבוגר המגיע למיתר לזמן קצר יחסית אינו יכול לקחת על עצמו אחריות של איש צוות .הדבר
יכול רק לבלבל וליצור מתחים מיותרים בינו לבין אנשי הצוות הקבועים ובלבול אצל הילדים.
אורח כזה למשל אינו יכול להיות ער לתהליכים שעברה הקהילה בהעדרו ,להחלטות וחוקים
חדשים,ליחסיכוחותמסוימיםוכןהלאה.לכןחשובשהואיוגדרכ"אורח"בפניכללהקהילה–
אדםמסויםשבאמבחוץלצורךמסוים.אורחיכוללהיותהורהשבאלהעבירסדנא,אישמקצוע
שבא ליום בשבוע ,מרצה מן האוניברסיטה ,מישהו שחולל מעשה יוצא דופן ,או כל אדם אחר
שאינו נמצא לפחות שישים אחוז מן הזמן במיתר .אפשרות קיומם של אורחים שאינם חלק
מהצוות החינוכי הוא חלק מפתיחת מיתר לאינספור אנשים ,לא דווקא מורים או אנשי חינוך,
המסוגלים לתרום לקהילה ,כל אחד בדרכו הייחודית .אורח שמגיע למיתר יכול לעשות מספר
דבריםשוניםודברזהגםיגדיראתמסגרתפעילותו.

אנימבחיןביןהתפקידיםהבאים:

אומן :אדם מתמחה בתחום פעילות מסוים שיכול להוות ללומד דגם חיקוי והתייחסות .למשל
בעל מקצוע בתחום כמו מחשבים ,עורך דין ,טבח ,אבל גם אנשים מבוגרים העוסקים בתחום
כתחביבאוכמעשהיומיוםכגוןאיסוףבוליםאוטיול.
מרצה:אדםהמספרלאנשיםאחריםהעוסקיםבתחוםפעילותמסויםעלדרכובתחום.זהו
המקוםהיחידהעוסקבאופןבלעדיבפעילותדיבוריתכלומרבעיסוקבתחוםדרךידעתיאורטי.
מורהדרך:אדםהמדריךאנשיםפועליםבשעתפעילותםבאזוריםחדשיםלהם,למשלמורה
לנהיגה.מובילאותםלמקומותשהואיודעלהגיעאליהם.
אומן שיח :אדם המלווה אנשים פועלים בתהליך התפתחותם ,עוזר להם להוביל את עצמם
למקומותשאינויודעעליהםדבר.

תפקידיםאלהגםמוגדריםבתוךמסגרותפעילות:

סדנאות :מפגשקבוצתימונחהעלידימישהואשרמכווןלכיווןמסוים.אפשרשתהיהסדנאחד
פעמית או סדנא רב פעמית ,למשל :בנית מנוע חשמלי ,עפיפונים ,בישול ,קשרים ,מסע בחו"ל,
תקופהבהיסטוריה,מכוניות,בולים,משפט,טכנולוגיה,מדע,כלכלה,מחשבים,וכו'.כמוכןיכול
הורה לקחת קבוצת ילדים למקום עבודתו או למקום אחר כגון מוזיאון ,תערוכה ,אוניברסיטה,
אתרהיסטורי,אתרגיאולוגי,ביתמשפט,ביתכלאוכו'.כאןהמנחהיכוללהיותאומן,מרצהאו
מורהדרך.
סדנאנבדלתמשעורביתספרבמספרמאפיינים:
 -ארגונההזמני:הסדנההיאיחידהמרוכזתהמשתרעתבדרךכללעלפניתקופהשהיאהרבה
יותר קצרה משנה .מעמדה הואמעמד של אירוע חד פעמי ,גםאם היא מחולקת על פני מספר
שבועות.מצדשנימספרהשעותהצמודותהעוסקותבנושאהוארביותרמשעהאושעהוחצי
שלשעורביתספררגיל.
 ארגון האמצעים :בשל חד פעמיותה ,ובשל נדירותה היחסית ,אנו מצפים שסדנאות מסוג זהיהיו נבדלים משיעורים רגילים בעושר האמצעים שיאורגנו ,על מנת לתקוף נושא נתון ממספר
זוויות .סדנה כזו יכולהלהציע במספר ימי התנסות :סיור ,פעילות התנסותית ,קריאה משותפת,
שיחות,עבודהעצמית,תרגיליםמונחים,הבאתמרציםועוד.



ארגוןהתוכן:הסדנאותמעודדותמבוגריםלארגןאתסדנאותיהםלאסביבלנושאיםמופשטיםכמו "שעור לשון",אלא סביב נושאים ממשיים יותר שאותם גםניתן לתקוף מןההיבטיםהרב-
תחומיים.סדנהב"סלילתדרכים"למשליכולהלשלבהיסטוריה,אומנות,גיאוגרפיה,מתמטיקה,
כימיה,פיסיקה,סוציולוגיהועוד.
 עידוד הברירה :היות והסדנאות לא נקבעות מראש ,אלא נולדות במהלך השנה ,והיות והןקצרותיחסית,ישמקוםלפעילותשלברירהאבולוציונית.מארגניהסדנאותמשתכלליםמסדנה
לסדנה ולומדים מפעם לפעם כיצד לעשותה משמעותית ועמוקה יותר .סדנאות לא מוצלחות
נופלותעדמהרהולארקמקץשנה,במקומןבאניסיוןליצורסדנאותמרתקותיותר.

מפגשקבוצתי:מפגששסופואינוידועאומכווןמראש,התחככותבענייןמשותף,למשל"שיחות
על העולם" ,מפגשי גיאומטריה" ,מועדון קוראים" ,חברותא ,למידה משותפת של נושא וכן
הלאה.כאןהמנחההואאומןאואומןשיח.

שעור:שמטרתוידועהמראש,מוגדרתעלידיהילדשרוצהללמודלעשותדברמה.שיעוריםהם
תמידאישיים,גםכאשרמבוגרמחליטלעבודבמקבילעםמספרילדים.זהוהמקוםהיחידבויש
מקום למורה במובן המקובל – מורה דרך ,אחד שיודע לעשות דבר מה ומלמד מישהו שרוצה
ללמוד לעשות.שעור הוא ביוזמת הלומד.הוא זהשבאאל מורה הדרך ואומר לו "תוביל אותי
לאוורסט"או"אנירוצהללמודלשחות".

מפגשאישי-מפגששסופואינוידעומראש:התחככותבענייןמשותף,למשלמתמטיקה,משחק,
וכן הלאה .יוצאים מקרקע מסוימת וצומחים מתוך ההווה לכיוונים הנובעים מתוך ההווה של
המפגש.אפשרגםשיהיהמפגשאישיללאנושאיתכןוהואמיועדלברורענייןמסויםאושהוא
חלקמ"סבבמהנשמע"המתנהלאחתלתקופה.כאןהמנחההואאומןאואומןשיח.

מלווה מישלח אישי וקבוצתי :קראנו בשם "מישלח" לאותה התכוונות מיוחדת להוליד משהו
בעולם–מבעייחודישלהאדם.פעילותארוכתטווחבדרךכללעםסממניםשלחלוםשמוגשם,
תהליךהכוללחלימה,תכנון,תשוקה,מסע,יצירה.למשלכתיבתספר,חצייתהארץברגל,פיסול
של פסל ,בנית רפסודה ,שיחזור אתר ,יצירת אוסף של אשליות אופטיות ,בנית דגם של אוניית
פירטים .זהו תהליך הדורש מרחב אישי ,חלל ללא גירויים מיותרים .דורש פניות פיסית
ופסיכולוגית .המבוגר כאן יכול ללוות מישלח אישי שנוצר ביוזמת ילד או בעצמו ליזום מישלח
קבוצתיולהובילחלקמןהקהילהלמסע.כאןהמנחההואאומןאואומןשיח.

כל אחד מתפקידים אלה יכול להתבצע על ידי אנשים מבחוץ שאינם קשורים באופן מחייב
למיתר אבל באותה המידה הם יכולים להתבצע על ידי אנשי הצוות של מיתר .יחד עם זאת
ניצול יעיל יותר של המשאבים ידרוש לא פעם להשאיר את איש הצוות פנוי לתפקידו כמנהיג
קהילהואומןשיח.






הערכה
אנו מבקשים להישאר נאמנים למטרות שהגדרנו לעצמנו ולהציב כנושאים להערכה את כל
אותם דברים שנראים לנו משמעותיים ,למרות שפעמים רבות ,דווקא דברים אלה הם קשים
ביותרלהערכה.איננורוציםלעשותאתטעותהרדוקציההרווחתאשרבהבודקיםאתמהשקל
לבדוק,ובעקבותכך,בלאמשים,גםשמיםנושאיבדיקהאלהכמטרותהעיקריותשלהחינוך.
עלפיהנחותהעבודהשתוארוקודםישמספרדרכיםלהעריךאתהצלחתנו:
.1שמחה :הדרךהראשונהלבדוקאתהצלחתהגישהקשורהלשמחתהשוהיםבמיתר.שימחה,
כפי שניסינו להבהיר אינה סימן להדוניזם מופקר .הדוניזם כזה קורס לאורך זמן ומותיר את
הנהנתןמרוקןובתחושתתסכול.שמחה,כפישאנותופשיםאותה,היאהביטויהישירביותרלכך
שאנשים נמצאים בפעילות ,בזרימה ,בשיח .קיומה של שימחת חיים כזו המלווה בחיוניות היא
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 .2עומק הפעילות :בדיקה במקום ובדיקה השוואתית ביחס למטלה מוגדרת .במחקר קודם 
נקבעוקריטריוניםלבדיקתעומקהפעילות.קריטריוניםאלהיכוליםלהיותמופעליםבבדיקהשל
מספר שופטים ,שיהיו נוכחים במקום במספר נקודות מפתח .לצורך העניין אפשר להתייחס
למכפלההבאה:מספרהילדיםהפועליםלעומק∗מספרשעותהפעילותלעומק∗ עומקהפעילות/
מספרכללהילדים.תוצאהשלמכפלהכזותצטרךלהיותמושוותלקבוצתביקורת.ניתןלעשות
בדיקהזועלמספרילדיםחדשיםבכניסתםלמיתרולאחרשנתפעילות.
.3היכולתלהתמודדעםבעיותחדשות/מבחנייצירתיות:אףעלפישתיתכןשונותרבהביכולות
שלילדימיתרלהתמודדעםמטלותהמקובלותלשכבתגילמסוימתבביתספררגיל,אנוסבורים
שבסך הכול הילדים במיתר יהיו מסוגלים להתמודד ביתר הצלחה עם מטלות לא מוכרות,
בהשוואה לילדים מבתי ספר רגילים .ניתן לבדוק הבדל זה בקלות על ידי מבחן בן  10שאלות
המתבססעלבעיותחדשותהנמצאותמחוץלקוריקולוםהמצוי.
.4בגרות:הכוונהלבגרותנפשיתהמתבטאתביכולתלהקשיב,היכולתלוותרכאשרהדברנדרש,
היכולת להעריך באופן ביקורתי ,ולדחות דברים הסותרים מערכת של אמונה פנימית או הגיון,
היכולת להיכנס למשא ומתן ,היכולת לאמץ נקודות מבט שונות וגמישות בחשיבה .זהו מדד
מורכב הניתן לפרוק למספר מרכיבים אשר כל אחד ניתן לבדיקה בנפרד .אנו מניחים ,בסיכום
הכוללשילדיםבמיתריקבלוציוןגבוהיותרעלמדדהבגרותמאשרילדיםאחרים.זודרךאגב
אחתההתרשמויותהראשונותלאחרמספרשנותפעילותאחתשלמיתרבביתאורן.
 .5ערכיות/התפתחות מוסרית  :מדד קשה לבדיקה ובמידה רבה תלוי תיאוריה .אך גם כאן אנו
מאמינים ,שחלק מגדילה בתוך סביבה שוויונית המכבדת את הילד ונותנת מקום להעדפותיו
ובחירותיו הוא התפתחות מערכת ערכים פנימית ,המסוגלת להשתחרר מאגוצנטריות .ניתן
לבדוקהתפתחותזועלרקעהשוואתי.
.6ידעכללי.אנומאמיניםשילדימיתריצליחויותרבמבחניםשלידעכללי,שמקומולאודווקא
בתוך תוכנית הלימודים .זאת אחת התוצאות הנובעות מן העובדה שמסגרת מיתר חושפת את
הילדלעולםהמבוגריםבהקשררחבומשמעותייותרמביתספררגיל.
.7תקשורתביןאישית.מיומנויותבתקשורתביןאישית.
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