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לדבר . אף אחת מן המורות בחדר לא חשבה שיש לה אג'נדה. שוחחנו על הכנסבחדר הרכזת שלי בתיכון המסורתי 

אבל אין  ,אמרה א' 'אולי יש לי'. לא עונה מ'.  לה יש אג'נדה, 'אולי נתקשר למ . נס? מה פתאום ? אין לי מה לומרבכ

 .  איך אתן לה מילים ?איך אוציא אותה ,היא נמצאת שם עמוק. לי שום דרך להגיע אליה

 

   למה?. אבל אף אחת לא העזה לחשוב שהיא מורה עם אג'נדה ,תנו יש אג'נדה מוצקהברור שלכל אחת מא ,ובכן

 .שרדותיאנחנו עסוקות בה.  היא סימפטום למצבנו כמורים  .של מורותאופיינית בחדר הרכזת היא שיחה  השיחה 

ר אין לו פנאי רגשי להתבונן בעצמו ובעיק ,אין לו זמן ,כשאדם נמצא במסע כזה .אנחנו שורדות בתוך יומיום מתיש

 ולנסח אותן. ובאמונותיו,

 

מדוע חשוב לי לנצל את הכנס הזה  לספר עליה לפניכם?ו? ומדוע חשוב לי לעמוד על במה  נדה שלי'אז מה היא האג

 כדי להתבונן באג'נדה שלי?

 

לקראת ההצגה  התחרות תלקראת המשחק הגדול לקרא  ,להתאמן  היא מילת המפתח באג'נדה שלי. "אימון"

 כמו אימונים בכל תחום. . הקונצרט

את המשחק הגדול אבל לא לקר, גם אני מתאמנתש משום  אני לא לגמרי מאמנת .אני מאמנת ותלמידי מתאמנים

 התחרות הגדולה .כדי להתפתח ,כדי להתקדם אנחנו מתאמנים כדי להיות מאומנים יותר..   או התחרות האולימפית

  .אם להשתמש בשפת מבחני הבגרותאו . לא מעניינת אותנו

ו שכלה הגבוהה יהיאיני תופסת את תפקידי כמי שמכשירה את תלמידי להצליח במבחני הבגרות כדי ששערי הה

אנחנו לא מתאמנים לקראת. שאלת ההצלחה שלנו לא תלויה בתוצאה אליה נגיע. ההצלחה שלנו פתוחים בפניהם. 

 קשורה לאימון עצמו.

 בחיים עצמם.  אני מתאמנת יחד איתם

   זה ההבדל היחיד ביני לבינם. .מאחורי יש שנות אימון ארוכות

 

  ?אנחנו מתאמניםלקראת מה  ?מהו האימון

  . אנחנו מתאמנים בלחיות. ים בלחיות יחדאנחנו מתאמנ

 .משפיע עלי הבודהיסטי  שנים רבות אני מתאמנת במדיטציה ואני מוצאת שעולם המושגים



  

מה אני מרגישה כלפיהם  ?מהי שפת הגוף שלי ?על מה ?איך אני מדברתאני מתבוננת בצורת הדיבור שלי איתם. 

 ?איך הם עונים לי ?מה הם עונים ?מה אני שואלת  ?בכל רגע 

  ומזמינה אותם לשתף באופן שבו הם רואים את הדברים. ,אני משתפת אותם בתוצאות ההתבוננות שלי

"הסיבה הראשונית לסבל בחיים היא אי ידיעה . העובדה שאיננו רואים. חוסר יכולת לראות את המציאות כפי שהיא. 

שר יבחין האדם במציאות כפי שהיא יבחר לעשות את מטרת האימון היא להנחות את האדם אל הראייה הנכונה כא

   מתוך אחד מן הספרים הבודהיסטיים שלי. הדבר הנכון בזמן הנכון"

 

 ,המפגש היומיומי של עם תלמידי הוא אימון בו אנחנו מתאמנים להכיר טוב יותר את התודעה שלנו לראות את עצמנו

 ולראות אחד את השני. 

אנחנו מתאמנים בהתבוננות  . מה קורה בתוכה שלנו אנחנו בודקים את התודעה .אנחנו מתנסים בקשר זה עם זה

   .בעולם

ולבדוק מה קורה בתוך עולמם  ,בסיפורת ,בשירה ,כמורה לספרות אני מלמדת את תלמידי להתבונן בטקסטים

  ?עם הסיפור ?כתוצאה מן המפגש עם השיר

  ה לי במצבי החיים השונים?. מה קוראני מלמדת אותם ואותי להתבונן בתחושות שלנו

מי ? איך אני מגיבה למצבים שונים   .בתוך תסכול ,בתוך צמא ,בתוך רעב ,בתוך כיתה חמה ,בתוך שיעור משעמם

  ?איך אני מגיבה לאחרים? אני בתוך העולם הזה

  .מה קורה בתוכי כשמורתי מדברת ?מה קורה בתוכי כשאני שומעת את חברתי מדברת

  .איתם להתבונן בהשפעות שאנחנו משפיעים זה על זהאני לומדת יחד עם 

  .זהו האימון

  .אין אולימפיאדה .אין הצגה גדולה בסוף .אימון מתמשך החיים הם

  ,של הימנעות מסבל ,של מלאות ,לחיות יחד חיים של משמעות .אנחנו כאן כדי להתאמן

 .של התמודדות עם סבל

 מצבים  שבשבילי הם מושגי מפתחבתוך העולם של האימון הבודהיסטי ישנם שני 

 האחד הוא נראות.

 הצורך של כל אחד מאתנו להיות נראה.  כמורה חשוב לי מאוד  להיות נראית בעיני תלמידי 

 ללמד אותם ואותי להתבונן כל הזמן.   ,ולראות אותם. לראות כל אחד מהם

 לה. קימה ונפי המצבים האחרים הם

  .אני נעה כל הזמן בין שניהם .חוויה של כישלון והצלחהההוויה שלי כמורה בבית הספר היא 



 .''לא עוד ואומרת לעצמי ולחברותי בחדר המורים  ואני לא שמעתי אותם, בו לא שמעו אותי 'נורא'יוצאת משיעור 

  .אין לי כוחות' .אני עוזבת .אני הולכת

 יוצאת משיעור נפלא שבו ראיתי את תלמידי והם ראו זה את זה ואותי

  .ומרגישה נפלא

  ,המעברים בין שני המצבים מטלטלים אותי. קשה מאוד לעבור יום יום מאני דפרסיבי כזה

  אבל האין זו הדרמה של החיים עצמם? ,אין ביטחון ,יציבותבו משום שאין 

 עה.עם חברים. בתוך התוד ,בבית ,בלימודים .כמובן שתלמידי עוברים כל הזמן בין הצלחה לכישלון בכל התחומים

  .בין ההצלחה לכישלון .אני מתאמנת יחד עם תלמידי לעבור בין המצבים

 לא להפסיק, לא להרים ידיים, להישאר בתוך ההצלחה. להתבונן בה, ולהתבונן בכישלון 

 לדעת לעשות את המעבר בין המצבים. . ולהיות בתוכ

 

המתיש של היום יום הבית ספרי  לצאת מתוך מסע ההישרדות .הכנס הוא הזדמנות כדי להתבונן באג'נדה שלי

 ולשבת יחד אתכם בכיתות ממוזגות ולשתף זה את זה.

 ולהבין איך להמשיך לשרוד בתוך המסע הבלתי אפשרי של בית הספר. של החיים עצמם.


