הזכות לאהוב והדרך הלאה
חנן יניב

 פו?" שואל חזרזיר,"מה הדבר הראשון שעולה במוחך בבוקר
 "ואתה חזרזיר? מה הדבר הראשון שעולה במוחך."איזה דבר טוב יהיה לאכול היום" עונה פו
?"בבוקר
. עונה חזרזיר,""איזה דבר מרגש יקרה היום
."זה אותו הדבר" פו אמר
בנג'מין הוף הטאו של פו

When I was 5 years old, my mother always told me that happiness was the
key to life. When I went to school, they asked me what I wanted to be when I
grew up. I wrote down ‘happy’. They told me I didn’t understand the
assignment, and I told them they didn’t understand life." John Lennon

פתיח
"אתמול ,אחרי שחילקתי את המבחנים הבדוקים ,שלחתי את הילדים להחתים את
ההורים על הציון" מספרת לי ר' ,מטובות תלמידי ותלמידותיי.
פקודה של 'פער בהשתוממות' נשלחה מן המוח אל הפה שלי ונחסמה מיד ע"י מנגנון
הבקרה שמפקח על תגובות הולמות למצב.
כאשר אחת מבכירות תלמידותיי (מורה מצטיינת) באה לספר לי ששלחה את הילדים
להחתים את ההורים על הציונים ,ואנחנו לומדים יחד כבר שנתיים ,אני בדיסוננס
קוגניטיבי .1לי היא מספרת את זה? היא לא מבינה את הבעיה?
דיסוננס קוגניטיבי חייב להיפתר בדרך זו או אחרת ,ואז אתה שואל את עצמך:
•

זה אני שלא הבנתי שהמסרים שאני מעביר אינם מגיעים ליעדם?

•

אולי המסר שאני מעביר על משמעות האמון ומולו – משמעות הציון איננו
מחודד מספיק? ויותר חשוב – אולי הוא מוטעה?

•

ואולי ר' איננה האישה הנבונה והרגישה שאני מאמין שהיא?

כולנו נתקלים במצבים בהם דיסוננסים קוגניטיביים כאלה או אחרים מביאים אותם
לבחינה מחודשת של אמונותיהם ,ובמקרים גם לעדכן את תפישת עולמם .במקרה
המסופר ,היה לי ברור שיש פה בעיית תקשורת.
הרי ר' ,המורה ,לא מתכוונת להתקיל את הילד במצב ללא מוצא .היא לא מחפשת
דרכים להוסיף על גבו שרצים לאלה שכבר ממילא הוא סוחב אל תוך חייו .היא לא
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מתכוונת לערער את מערך ערכיו – אבל היא עושה את זה יום ,יום והיא לא מודעת
לכך.
ניסיתי להבין איך זה קורה? איך קורה שמורה רגישה ונבונה ,נשמה טובה ,איננה
מודעת?
מצבים בהם נתקלים ילדים בשגרת החיים של בית הספר ,הנתפשים לכאורה כענייני
יום יום ,נושאים בחובם טראומות שאינן ברורות למורה לפעמים' .מה יכול להיות כל
כך טעון בלשלוח את הילד להחתים את ההורים על
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יש לי הנחה שכבר בדקתי על כמה מאות אנשים בישראל ובקנדה :שאלתי מורים
מכהנים איזה סוג של תלמיד הם היו בבית הספר ,האם 'הסתבכו'? ,האם קיבלו
עונשים? האם קיבלו ציונים שליליים? המסקנה חוצה תרבויות :רוב המורים (כ-
 )80%היו תלמידים טובים ולא חוו את הטראומות שעברו עלי .הרי כשאתה מביא
להורים מבחן עם ציון של  85לחתימה ,אין טראומה ,אתה נותן להם לחתום ,לפעמים
צריך להסביר למה זה לא  100או למה יוסי קיבל יותר – וזהו.
הבעיה מתחילה אם הציון מבייש את הילד .אז מתחוללת בו סערת נפש שקשה לו
לצאת ממנה ללא שריטות שילוו אותו כל חייו.
בית הספר הוא מקום של קונפליקטים ומסרים כפולים כי יש בו ניגוד אינטרסים ברור
בין הצרכים של הילד לבין הצרכים של המערכת כמו שהם מוכתבים מלמעלה .אלה
רוצים שיהיה להם כיף ,מסעיר ,מעניין ,מרגש ,משלהב ,מסקרן ,מרתק… וזו
(מערכת החינוך) רוצה שילמדו את תכנית הלימודים ,שיתמידו גם אם משעמם,
שיצליחו גם אם הם לא יכולים…

אין פה טענה לטיפשות או אכזריות של המערכת ,יש פה מצבים שנובעים
מהקונפליקט דלעיל שהתקבלו כמוסכמות במשך מאות שנים של הרגל ללא בקרה
שיפוטית מספקת ,כשההסבר לכך טעון ,לדעתי ,בחוויה הרגועה יחסית של מירב
המורים כתלמידים בבית הספר.
ספר זה נבנה כמקבץ סיפורים שלצדם הסבר פדגוגי והצעות לתיקון (הרחבת
ההלימה שבין החזון החינוכי למעש) .כל הסיפורים אמתיים כמו שנחרטו במוחי כילד.
האנשים אמתיים ,אך שמותיהם שונו בכדי לא לפגוע בחפים מפשע.
לצד הסיפורים הספר מציג מערך של זכויות הילד (כמו שאני מבין אותן – ללא סדר
מחייב):
•

הזכות לא להיות מושווה לאחרים

•

הזכות לא להשתעמם

•

הזכות לא להתחייב ולא להיות מחויב

•

הזכות לגבש עמדה משלו והזכות לשנות אותה

•

הזכות לאהוב את עצמו

•

הזכות לאהוב להיות בבית הספר

•

הזכות לאהוב ללמוד

•

הזכות לאמון

•

הזכות לבנות את הקשר עם הוריו ללא התערבות בית הספר

•

הזכות להבנה ולאי שרירותיות

•

הזכות להגנה בפני חבריו

•

הזכות להיות מיוחד

•

הזכות להכוונה פדגוגית דרך הערכה מעצבת ולא הערכה

•

הזכות להרגיש בר משמעות

•

הזכות להשתטות

•

הזכות לחוות חוויות משמעותיות

•

הזכות לחלום

•

הזכות לחשוב
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•

הזכות לחשיפה לעולם של גירויים

•

הזכות לטעות

•

הזכות ליצור

•

הזכות לעצב דימוי עצמי חיובי

•

הזכות לעצב תפישת עולם משלו

•

הזכות לקבוע את איכות התוצר שלו

•

הזכות לקשר עם מבוגר משמעותי

•

הזכות לתחושת מעורבות בקביעת אורח החיים שלו בבית הספר
בסוף כל סיפור תמצאו מפה מושגית כזאת לדוגמה:

המפה מציגה את הסיפור במרכז ומסביבו במעגל הפנימי את הרבדים שבהם משפיע
האירוע ואת הזכויות שנפגעות עקב העמדת הילד במצב המתואר בסיפור .כל ריבוע
ירוק יציג קישור (במהדורה הדיגיטלית) או את הפרק במהדורה המודפסת ,בה
מובאות ההשלכות הפדגוגיות של הסיפור ובכל פרק כזה יהיו קישורים לדרכי 'תיקון'
מוצעות היכולות להיות מיושמות בכל כיתה ,ללא תלות בתפישה החינוכית המכוונת
את אורח החיים שבה.
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