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  בתי הספר החדשי�
  כארגוני� הולונומיי�

  
  
  

  .אפשר לפתור בעיה מתו אותה תודעה שיצרה אותה�אי

  .עלינו ללמוד לראות את העול� מחדש

  אלברט איינשטיי�

  
, החזו� שלנו בנוגע לבתי ספר חדשי� הוא חזו� של לידה מחדש והתעוררות

המצויי� התחברות מחדש לכוחות הטבע , מת� אנרגיה מחודשת לערכי�

ה� כיחידי� וה� , והכרה ביכולת המולדת להתפתחות אנושית, ביקו�

בית הספר החדש הוא בעת ובעונה אחת חגיגה של הפוטנציאל . כקבוצה

כמו ג� אמצעי לתנועה , והיצירתיות חסרי הגבולות של הרוח האנושית

  . מתמדת לקראת הגשמת אידאלי�

כל אד� מצוי , האחד. זושני ערכי יסוד עומדי� במרכזה של התארגנות 

ביטוי עצמי , שלמות, אינטגרציה, במסע אי� סופי לקראת אותנטיות

לכל אד� היכולת , השני. ותרומה מוסרית מוצקה לבני אנוש אחרי�

היכולת , ולפיכ, להשפיע על המערכות המרובות שבה� הוא נוטל חלק

  . להפו את העול� למקו� טוב יותר

? האימו� הקוגניטיבי ובתי הספר החדשי�כיצד קשורי� זה בזה , אול�

 השקפות עול� שבוטאו לראשונה על ידי �ממצאי� בתחו� המדע החדש 
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 הניעו �ומאוחר יותר מצאו את ביטוי� בתאוריית הקוונטי� , איינשטיי�

, לקראת הסברי� חדשי�, אותנו אל מעבר לראייה קווית של היקו�

  . רי� פועלי�מורכבי� ושלובי� יותר בנוגע לאופ� שבו הדב

, תאוריית המורכבות, כגו� פיזיקת הקוונטי�, מבעד לעדשות רעננות

מדעני� בוחני� מחדש את , חקר החלקיקי� וכדומה, תאוריית הכאוס

תאורטיקני� של הניהול בוחני� , ובעקבותיה�, הסדר הטבעי של היקו�

השערות ואפשרויות , מספר מסקנות. מחדש את הסדר החברתי האנושי

.לארגו� האנושי נראות באופקבנוגע 
1   

  
תשומות ראשוניות זעירות במערכת עשויות לגרו� לתוצאות מרחיקות   .1

מורכבי� , כמו מערכות בטבע, ארגוני� אנושיי�. לכת ובלתי צפויות

מיסודות רבי� הפועלי� בשיתו  פעולה והרגישי� להפליא אפילו לגור� 

ופעה זו כי כל דבר משפיע מעיר בנוגע לת Briggs(2(בריגס . הזעיר ביותר

. כיוו� שכל דבר מצוי ביחסי גומלי� ע� הכול, על כל הדברי� האחרי�

לצד פרקטיקות אחרות ממוקדות היטב בתחו� , האימו� הקוגניטיבי

, קבלת החלטות ארגוניות וכדומה, פיתוח תכניות לימודי�, פיתוח צוות

. מערכת כולהלחולל שינויי� עצומי� ב, כפי שנוכחנו שוב ושוב, עשוי

  .אי� כמעט אפשרות לחזות שינויי� אלו באורח קווי

  

אות� פרטי� , כלומר; למערכות רבות בטבע יש איכות פרקטלית  .2

חישבו על ההכפלה . חוזרי� ומופיעי� ברמות ובקני מידה רבי� ושוני�

או על החזרות המופיעות במבנהו , סופית של התבניות בכרובית�האי�

ל חלק של המערכת מגלה ִשְכפול של המערכת התמקדות בכ. של שר

  .עצמה

, המביא, אנו טועני� שאימו� קוגניטיבי הוא כוח רב עצמה מעי� זה

להעצמת� של יחידי� לקראת , באמצעות תיוו מסייע והיעדר שיפוט

. חיי� הרמוניי� וביצועי� מיומני� בשיתו  ע� אחרי�, עצמאות

 כאשר הוא משכפל תכונות ,פרקטלית האימו� הקוגניטיבי מניב איכות

במחוז ולבסו  , בכיתת הלימוד, אצל הפרט: וערכי� אלו בארגו� כולו

  . בקהילה

  

אנו חיי� . אטומיי� משתני� באורח ספונטני זה ביחס לזה�יסודות תת  .3

וויטלי. לא של דברי�, בעול� של יחסי�
3

 מדווחת שאבחנותיה בנוגע 

ת וגוברת ביחסי� שבי� מתמקדות במידה הולכ, לשלמות� של ארגוני�

בטבלאות של הארגו� או בתאוריות , ולא במשאבי� החומריי�, פרטי�
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חומר משתנה בפשטות , אטומית�ברמה התת, יתר על כ�. של מנהיגות

 בזמ��בוגלי אור ה� גלי� וחלקיקי� . באמצעות היחס שלו לחומר אחר

  . וה� עשויי� ללבוש צורה שונה שוב ושוב

אול� , לא יחיד(ימו� הקוגניטיבי זרז עיקרי אנו רואי� בא, לפיכ

  .להתפתחות� של בתי הספר החדשי�) משמעותי

  

המושפע מ� האימו� הקוגניטיבי ומ� התפיסה המדעית , בית הספר החדש

,"הכאוס בטבע"החדשה של 
4 

הוא פועל באורח . הוא מפעל הולונומי

, ודי�פיתוח תכניות לימ, הקצאת משאבי�, אוטונומי בסביבה של מטרות

ובה בשעה פועל , פיתוח צוות ומנהיגות משותפת מקומיי�, הליכי הערכה

המשפיעה על , תו תלות הדדית כחלק מ� המערכת החינוכית בשלמותה

 בית ספר מסוג זה מערי. המחוז ועל הקהילה ומושפעת מה� כאחד

, יכולות, ביוגרפיות אישיות, מגוו� סגנונות, עקרונות דמוקרטיי�, הכללה

תפקידה . דעות שונות, ובמסגרת גבולות מוסריי� מסוימי�, י עניי�תחומ

תפקידה של ההוראה הוא . של המנהיגות הוא להעניק יכולת לאחרי�

להפעיל בשכל� ובנפש� של התלמידי� את כנפי הפרפר חסרות הלאות של 

מטרת הלמידה היא להפו אותנו לכל מה שאנו . חמשת מצבי התודעה

  .מסוגלי� להיות

  

  : הספר החדש מנהל את עצמו באמצעות קווי� מנחי� לקהילה לומדתבית

  .היא קיימת במידה שווה בעבור חבריה ובעבור לקוחותיה  •

  .מציגה לעצמה שאלות בנוגע למטרות ולתהליכי� שלה  •

  .שמחה בהצלחת� של חבריה  •

  .מגלה דאגה לחבריה  •

  .ערכי� ומטרות, חולקת מערכת משותפת של נורמות  •

  .ת תהלי המאפשר לתוו את ערכיה לחברי� חדשי�מקיימ  •

  .מאפשרת חופש ביטוי  •

  .מציגה רוח חקר  •

  .מעריכה אתגרי� קבוצתיי�  •

  .משתמשת במשאבי� בהתא� לערכיה  •

  . מחזיקה בגו  תוכ� בסיסי ללמידה  •

  .רואה עצמה באורח גמיש מבעד לעדשות רבות  •
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  .מספקת מסגרת לחשיבה  •

  . ניסיו� ושל ידע המוסי  להתפתחבעלת בסיס משות  של  •

  .מעריכה עימותי� כהזדמנויות להתפתחות  •

  .בהתלהבות ובנוע�, לוחמת בצורה פתוחה  •

  .והיא מודעת לקיומ�, בקהילה לומדת ישנ� דברי� שה� בבחינת טאבו  •

  

אי� זה מקובל ; להכתיב לאחרי� כיצד עליה� לחשוב, למשל, אי� זה מקובל

אי� רשות לייסר ;  את חמשת מצבי התודעהלעסוק בפעילות המחלישה

אי� מקובל לקפוא על השמרי� ולא ; להשפילו או להגביל את צמיחתו, אד�

  . להיות לומד מתמיד

  

  חזונות של בית הספר החדש

דמינג , )Covey(קוביי , פסקרלה, טופלר, )Block(בלוק , י'כתביה� של סנג

)Demming( ,ברייסי , וויטלי)Bracy (ורבי� אחרי� , מצביעי� על צור

, במידה רבה יותר של אכפתיות באשר לצמיחתו האישית של כל פרט

, להמרי, מאמצי� של שיתו  פעולה, שאיפה לקד� את היצירתיות האישית

וויטלי. ולהמשי ללמוד כיצד ללמוד
5 

כאשר אנו מרפי� "מדווחת ש

נו אנו מתחילי� לצעוד לאחור ולראות עצמ, מהדגמי� של עבודה כמכונות

להערי את עצמנו כשלמי� ולתכנ� ארגוני� המכבדי� את , בדרכי� חדשות

  .בית הספר החדש הוא ארגו� כזה". הכוליות שלנו והעושי� בה שימוש

מרבית הארגוני� נבנו על בסיס מושגי� שנשאבו מ� , עד לאחרונה

הנחות שזכו להוקרה במש , הפיזיקה של ניוטו� בת המאה השבע עשרה

של , של מכניקה, ושעל פיה� אנו חיי� בעול� של דברי�תקופה ארוכה 

, באמצעות המדע החדש, אול�. של היררכיה של ארגוני� נוקשי�, הסטי�

הכימיה ופיזיקת , במסגרת התגליות וההנחות החדשות בתחומי הביולוגיה

. אנו נקראי� לעצב מחדש את תפיסות העול� היסודיות שלנו, הקוונטי�

   .זהו עול� של יחסי�; עול� של דברי�אנו מגלי� שזהו אינו 
  

יהיה , לארוג פה וש� בקלילות ובח�, על מנת לחיות בעול� של קוונטי�
, יהיה עלינו לחדול מלתאר מטלות. עלינו לשנות את מה שאנו עושי�

יהיה עלינו להיעשות פקחי� בנוגע לאופ� . להקל על התהלי, ובמקו� זאת
.שבו אנו בוני� יחסי�

6   
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  צבי תודעה המחלחלי� בבית הספר החדשחמישה מ

המאמצי� שנעשו בתקופה האחרונה ליצור מיקוד של שיתו  פעולה ושל 

אלא א� כ� , יוכיחו עצמ� קרוב לוודאי כעקרי�, העמקה בבתי הספר שלנו

לתלמידי� ולקהילה בדבר העובדה , סביבת בית הספר תאותת לצוות

אנו . מטרה קהילתיתשפיתוח ההולונומיה הוא בעל חשיבות עליונה כ

 עשויי� להשקיע כמות עצומה של אנרגיה במאמצי� לקד� את הכשירות

לפתח תכנית לימודי� ולעדכ� את חומרי ההוראה , המקצועית של הצוות

שבו מחנכי� , חיוני הוא שאקלי� בית הספר, ואול�. ואת הליכי הבחינה

יותר הסיכויי� רבי� . יהיה מותא� למטרות החדשות, מקבלי� החלטות

כאשר המורי� עצמ� , לכ שמורי� ילמדו לקראת הולונומיה של תלמידי�

  .נמצאי� בסביבה הממריצה צמיחה לקראת הולונומיה של מורי�

, המאמני� נושאי� באחריות לא רק לפיתוח היכולות של כל משתת   

אלא ג� באחריות לארוג כישרונות אישיי� אלה לכלל צוותי� הולונומיי� 

המנהיג החינוכי אינו עובד רק ע� כוח האד� .   פעולההעובדי� בשיתו

אלא ג� מתוו את הסביבה , בבית הספר ביחסי גומלי� פני� אל פני�

המנהיג רואה לנגד , בתפקידו זה. הרחבה יותר של בית הספר ושל הקהילה

פיתוח וקידו� הפוטנציאל : עיניו את המטרה הרחבה וארוכת הטווח יותר

הדבר . המלאות של כל חברי קהילת בית הספרהמלא ומערכות היחסי� 

חברי קהילה וכוח , הורי�, תלמידי�, צוות תמיכה, מנהלי�, כולל מורי�

מנהיג החידוש מתוו את , על מנת להשיג מטרה זו .אד� מקצועי למחצה

,תרבות בית הספר באורח מתמיד
7 

, באמצעות שימוש בתהליכי קבוצה

אתגרי� ומשברי� , תוחות של בעיותוקבלה בזרועות פ, ארגו� תנאי סביבה

  .כהזדמנויות ללמידה

מנהיג בית הספר מאמי� , כמתוו האקולוגיה האינטלקטואלית  

כאמצעי המאפשר לכל משתתפיה , בפוטנציאל של יחסי הגומלי� בקבוצה

הוא סמו ובטוח בכ שבתנאי� . להמשי לצמוח לקראת מצבי� רצויי�

� להמשי ולהתפתח מבחינה מבוגרי� מסוגלי, קבוצתיי� מתאימי�

המאמ� שולט ברפרטואר . קוגניטיבית לקראת חמשת מצבי התודעה

ויש , שמטרת� לחולל צמיחה ארגונית לקראת חמשת המצבי�, אסטרטגיות

  .לו ֵאמ�0 במיומנויות וביכולות שלו לסייע בצמיחה זו

, מראות של בתי ספר וחזו� של קהילות, להל� מבטי� חטופי� בכיתות  

אנו מביאי� אות� בפניכ� .  מעריכי� את חמשת מצבי התודעהשבה�

כל אחד מ� המראות הללו הוא , למעשה. כחזו� של מה שעשוי להיות

חלק מ� הקוראי� . בהקשרי� שוני�, בבחינת תמונות הקיימות ג� כעת
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כמו ג� חזו� של מה שאליו ה� , יזהו בו חלקי� של מה שכבר מצוי ברשות�

   .עשויי� לשאו 
  

  ות של יכולתחלונ

. ארגוני� בעלי יכולת ה� ארגוני� מתחדשי� ובעלי מוקד שליטה פנימי

קהילות . מוקד קבלת ההחלטות מצוי בתו הארגו� ואינו מואצל כלפי חו,

; מעורבות בקבלת החלטות, מחוזות והורי�, בתי ספר, של כיתות לימוד

בקביעת בצפיית תוצאות ו; בדיווח על התקדמות; בהערכה; בפתרו� בעיות

מורי� בעלי יכולת מנסי� רעיונות , בבתי הספר החדשי�. תכנית לימודי�

ה� מיישמי� את ממצאיה� . חדשי� בחיפוש מתמש אחר שיפור

ה� מפיקי� ידע חדש מהתנסויותיה� ומדווחי� . במדיניות ובפרקטיקות

  .עליו

מזמיני� מורי� וחברי קהילה לשמש , מנהיגי בתי הספר החדשי�  

ה� מסייעי� לה� בפרסו� מאמרי� וממצאי . וצות ממשלכחברי� בקב

. בכתבי עת של המדינה ובפרסומי� מקצועיי�, מחקר בעיתוני� מקומיי�

מוזמני� להציג נושאי� שוני� בפגישות , צוות תמיכה וחברי קהילה, הורי�

בית הספר יוז� את הקמת� של רשתות סיוע לחברי . של ארגוני� מקצועיי�

גש בי� ספקי משאבי� ונציגויות של הקהילה לבי� הקהילה באמצעות מפ

למיומנויות , לסעד, לסיוע משפטי, הורי� ותלמידי� הזקוקי� לייעו,

  . לסיוע רפואי ופסיכולוגי ולטיפול בילדיה�, בהורות

מיומנויות מנהיגות היו נחלת� של אנשי� מעטי� , באורח מסורתי  

 כול� נוטלי� חלק ,לעומת זאת, בבית הספר החדש". בפסגת ההיררכיה"

נקרא , במצבי� שוני�, בזמ� זה או אחר, כל אחד. במנהיגות בעלת יכולת

לנהל מחקר ולקשור קשרי� , לייע,, להציג נושא, לאמ�, להנהיג, ללמד

מנהיגי� מספקי� הזדמנויות לכל החברי� בארגו� , לפיכ. מערכתיי�

  .ל הנהגהלייש� ולקבל משוב בנוגע למיומנויות אלה ש, לתרגל, ללמוד

ביודע� שמשימתו של בית הספר היא לפתח תחושת יכולת אצל כל   

�חשיבה ומטה, מנהיגי� שואפי� להחדיר למידה מעמיקה, חברי הארגו�

למועצת , אלא ג� למשרד המחוז, לא רק לכיתת הלימוד, קוגניציה

כל בעלי המניות מוסיפי� להרחיב . המנהלי� וכ� לקהילה הלומדת הרחבה

, מורי�. היצירה ושיתו  הפעולה שלה�, יות של שיקול הדעתאת  המיומנו

זוכי� לעידוד להמשי וללמוד לכל אור , צוות תמיכה והורי�, מנהלי�

, את מיומנויות ההורות, חייה� ולשאו  לשפר את הקוגניציה שלה�

  .כשרי התקשורת ואסטרטגיות ההוראה שלה�, מיומנויות המנהיגות
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חיבי� את טווח ההתנהגויות שלה� כבעלי תלמידי� מר, בכיתת הלימוד  

על ידי כ שה� לומדי� מה עליה� לעשות כאשר פתרונות מסוימי� , יכולת

לומדי� כיצד , ה� לומדי� להתמיד. לבעיות אינ� זוכי� להכרה באופ� מידי

להציב בעיות ולעסוק בקבלת החלטות באופ� , להסיק מסקנות, ללמוד

.יצירתי
8 

על ממדי , נות הקוגניטיביי� שלה�ה� לומדי� עוד על הסגנו

וכיצד לשת  פעולה , ההוויה המועדפי� שלה� ועל האינטליגנציות שלה�

ה� . המחזיקי� בסגנונות אחרי� ובאינטליגנציות אחרות, ע� אחרי�

, לומדי� כיצד לגרו� ליצירתיות שלה� לזרו� באמצעות סיעור מוחות

המצאת מטפורות בדר של סינקטיקה
9 

  .ומיפוי מושגי

מטרות פיתוח הצוות בבית הספר החדש כוללות השקעה רבה   

, אנשי צוות, תלמידי�, מורי�. במיומנויות המנהיגות של הצוות כולו

 כל חבריה של קהילת בית הספר �ות /מזכירי�, נהגי אוטובוס, הורי�

, הצגת הנושא, ההורות, מפתחי� באורח מתמיד את מיומנויות ההוראה

לחברי צוות . העבודה המערכתית והמחקר שלה�, עהסיו, האימו�, הייעו,

, מנהיג: מספר לבצע מגוו� תפקידי��ההוראה ניתנות הזדמנויות רבות לאי�

  . מנהל ועובד ברשת, מורה, מאמ�, חוקר, יוע,

  

מרוצי� מסדר היו� �מורי� בבית ספר תיכו� בקליפורניה היו בלתי  •

ה� ערכו . שלה�בבית הספר  ומתכנית הלימודי� המנותקת והממודרת

ה� חילקו את שנת . ניסויי� בדרכי� חדשניות לארגו� מחדש של הזמ�

. והכיתות נפגשו למספר שיעורי� בכל סמסטר, הלימודי� לסמסטרי�

הערות של הערכה מצד . המורי� התאגדו בצוות ולימדו על פי נושאי�

הדגימו את היתרונות שבמת� אפשרות , מורי� ומצד תלמידי�

לבצע סיעור מוחות בנוגע ; לי� מטלות מעבדה במדעלתלמידי� להש

; לערו ולמסור אות�, לעבד, לחבר; לחיבורי� מקוריי� באנגלית

  .שיח עד לקבלת מסקנה מספקת במדעי החברה�ולנהל דו

מאמני� אנשי תחזוקה להציג בפני התלמידי� את , אוהיו, ינגטו�'בוורת  •

ידי� לומדי� התלמ. האחריות שלה� לשמור על בניי� בית הספר

  .להנחות מועצות בית ספר וקהילה ופגישות של ועדות ייעו,

כיוו� שהקהילה כולה חולקת את האחריות ללמידת התלמידי�   

תהלי איסו  , הרי שהבנת לולאות המשוב, ולשיפור בית הספר

הופכת להיות נחלתה של , תכנו� המחקר וטכניקות ההערכה, הנתוני�

  . הקהילה כולה
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הורי� מוזמני� לצפות בתלמידי� בבית� , פלורידה, רקבפינלס פא  •

ולאסו  נתוני� על התפתחות הילדי� בכל הנוגע להתנהגויות 

.אינטליגנטיות
10 

  

קהילות לפיתוח "במסגרת פרויקט המכונה , מישיג�, באדריא�  •

,"החשיבה
11 

, הורי� ומנהלי�, מזכירי�, אנשי תחזוקה, נהגי אוטובוס

לא רק זה ע� , באימו� ובתקשורת, ישיבותמקבלי� הכשרה בהנחיית 

  . בבתיה� וע� אנשי הצוות שלה�, אלא ג� ע� תלמידי�, זה

תלמידי� למדו את האסטרטגיות של , בבית ספר תיכו� בקליפורניה  •

.פתרו� בעיות יצירתי
12 

ה� ראיינו עובדי� של חברות , כפרויקט גמר

, ר מכ�לאח. מקומיות לחיסכו� ולהלוואה ואיתרו מספר בעיות

התלמידי� נפגשו ע� מנהלי החברות והשתמשו בכמה מ� האסטרטגיות 

   .על מנת לסייע למנהלי� בפתרו� בעיות אלה, שלמדו
  

  חלונות של גמישות

משתמשי� בנקודות העצמה של מורי� בדרכי� , בבתי הספר החדשי�

א אינ� , מרבית האנשי� חזקי� בתחומי� מסוימי�. רבות ומגוונות

ארגוני� . זהו מצב לגיטימי ואנושי. ד בתחומי� אחרי�טובי� במיוח

  .חדשי� לומדי� להביא תופעה זו בחשבו� וא  לטפח אותה

לתלמידי� ולהורי� , מנהיגי� בבתי הספר החדשי� מסייעי� לצוות  

לגלות עירנות לריבוי צורות האינטליגנציה הייחודיות שלה� עצמ� ושל 

. השתמש בה� ואי לנהל אות�להערי אות� ולדעת כיצד ומתי ל, אחרי�

שבה טווח היכולות הרחב , ה� שופכי� אור על החזו� של קהילה חינוכית

  .יפותח וינוצל במלואו

המחלקה מספקת סיוע לצוותי הוראה על מנת , בבית הספר החדש  

. שיוכלו לעבוד באופ� אפקטיבי ע� קבוצות הטרוגניות של תלמידי�

, כלכליות שונות�רמות חברתיותמ, תלמידי� מרקעי� תרבותיי� שוני�

עובדי� ולומדי� , רמות התפתחות וכישרונות שוני�, בעלי כשרי למידה

מתכנני� את ההוראה , המורי� מארגני� את כיתות הלימוד. יחד

כאשר ה� מספקי� לכל , ומעריכי� את צמיחת התלמידי� על בסיס אישי

  .ילד הזדמנויות להתפתח בחמשת מצבי התודעה

ולא " העדר שיווי משקל"מוצאי� את הצמיחה ב, החדשבבית הספר   

מתעצבות , מתרחשת הלמידה, מתו התוהו ובוהו נבנה הסדר. באיזו�

, וארגוני� מתפקדי� במידה גבוהה יותר של נאמנות למשימת�, ההבנות

.לחזונ� ולמטרותיה�
13 

בוחני� את מידת התאמת� של , בבתי ספר אלו

ושל המדיניות למטרות של תלות של חוקי בית הספר , כללי המשמעת
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 Kriegel(לספר� של קריגל ופלטר . הערכה עצמית והתאמה עצמית, הדדית

and Palter ( שבור את זה �א� זה לא שבור
14 

המסכ� בצורה , כותר נפלא

אלגנטית את האופ� שבו מנהיגי בתי הספר החדשי� משתמשי� בחשיבה 

.ארגונית צלולה וברורה 
15   

מתקיימי� . יות משמשות לניפו, דגמי� מנטליי�אי� ספור אסטרטג  

מתקיי� סבב של . תנאי� המאפשרי� ליטול סיכוני� ולערו ניסויי�

ומטלות מוקצות על מנת להרחיב את הדמיו� ואת הקוגניציה של , משרות

  .חברי הצוות

נבחנות אסטרטגיות חלופיות . המורי� ה� חוקרי�, בבית הספר החדש  

ברצפי , נערכי� ניסויי� בתכניות שיעור שונות. הנוגעות לכיתה ולהוראה

  .הוראה ובחומרי הוראה

בשעה שתלמידי� עורכי� , ג� אקלי� הכיתה מטפח נטילת סיכוני�  

חולקי� את אסטרטגיות החשיבה שלה� זה ע� , ניסויי� ברעיונות שוני�

שיפוט ערכי . זה ומעזי� להעלות מחשבות יצירתיות ללא חשש משיפוט

, הקשבה לה�, � את מקומ� לקבלת רעיונותיו של האחרוביקורת מפני

התלמידי� לומדי� את מיומנויות יחסי . גילוי אמפתיה כלפיה� והבהרת�

  . הגומלי� של האימו� הקוגניטיבי ומשתמשי� בה�

בבית . מידור ארכאי של דיסציפלינות הפריד בי� צוותי בית הספר, בעבר  

 הוא הלב המאפשר את פיתוח� של חמשת מצבי התודעה, הספר החדש

הופכי� להיות , הנוגעי� לתכני�, גבולות מסורתיי�. תכנית הלימודי�

נבחרי� , במקומ�. מטושטשי� יותר ויותר ונזנחי� באורח סלקטיבי

בשל תרומת� , ממוקדי� ואינטגרטיביי�, בקפידה נושאי� רלוונטיי�

  .הלמידה ובניית הקהילה, לתהליכי החשיבה

, חוקי�, רובות מוגבלי� על ידי מסורתמנהלי� חשי� לעתי� ק  

למדיניות , הקושרי� אות� לפרקטיקות של העבר, כללי� ותקנות, מדיניות

, לעתי� קרובות שואלי� אותנו. שאבד עליה הכלח ולמטפורות ארכאיות

כאשר על פי חוק המדינה עלי , כיצד אני יכול להשתמש באימו� קוגניטיבי"

, יצד אוכל להיכנס לכיתות של מורי�כ"; "?להערי מורי� פעמיי� בשנה

כאשר איגוד המורי� נשא ונת� עד שהשיג שני ביקורי� בלבד בכיתה בכל 

כאשר עלינו לתגמל את , אי אוכל להשתמש באימו� קוגניטיבי"; "?שנה

". ? כשירויות שנקבעו על ידי המדינה65המורי� כספית על פי רשימה של 

אול� כיצד אשכנע בכ ; ר הנכונהאני מאמי� שאימו� קוגניטיבי הוא הד"

כאשר מה שה� באמת רוצי� הוא שנתק� או נפסיק את , את הנהלת המחוז

  ".?עבודת� של מורי� שביצועיה� אינ� מספקי�
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: ציות יצירתי�משתמשי� באי, מאמני� קוגניטיביי� אלגנטיי�  

המביאות לפתרונות יצירתיי� , "במסגרת החוק"אסטרטגיות שה� 

  :להל� מספר דוגמאות. ח החוק ולא את לשונוהממלאי� את רו

מחוזות מסוימי� מחייבי� את המנהלי� להשלי� את תהלי הערכת   •

לא קיי� כלל , אול�).  באפריל15, למשל(המורי� עד לתארי מסוי� 

מנהלי� גמישי� מבצעי� . האוסר על ביצוע הערכה לפני תארי זה

 �1 פי חוזה עד הכנדרש את ההערכות בנוגע למורי� המועסקי� על

כ שכל הביקורי� בכיתה לאחר תארי זה מוקדשי� , באוקטובר

  .למטרות אימו�

קיימת אפשרות , )קליפורניה, טקסס, אילינוי, יורק�ניו(במספר מדינות   •

בניה מחדש , לבקש רשות לוותר על התקנות למטרות של עריכת ניסויי�

עושי� את דרכ� מאמני� קוגניטיביי� גמישי� . או רפורמה חינוכית

  .אל דלתה של מחלקת החינו של המדינה כאשר ביד� בקשות מוכנות

. בתי ספר רבי� מעודדי� דרכי� גמישות ללמידה ממושכת של מורי�

ה� מאפשרי� למורי� לבחור בכל שנה את הדר שבה ה� מבקשי� 

בהנחיית אימו� , שבתו��במיני, בי� השאר, המורי� רשאי� לבחור. להתפתח

בפיתוח צוות או בפרויקטי� של עדכו� תכנית , בהערכה, תפות בואו בהשת

האפשרות היחידה שהמורי� אינ� רשאי� לבחור בה היא . הלימודי�

  .קפיאה על מקומ�

  
  חלונות של מקצוענ�ת

ה� מקדישי� משאבי , בשעה שבתי ספר פועלי� על מנת לחדש את עצמ�

.�אנוש על מנת לשנות את המערכות שבמסגרת� ה� עובדי
16 ,17 

השינוי 

בשל , ואולי חשוב א  יותר, הארגוני חשוב ממש כמו ההתפתחות האישית

מוב� שהשניי� פועלי� . יכולת התיוו רבת העצמה כל כ של הסביבה

. ומשפיעי� באורח הדדי על למידת התלמידי�, ביחסי גומלי� זה ע� זה

: ותצריכות להתקיי� שתי מטרות תאומ, בקהילת בית הספר ההולונומי

.פיתוח יכולת הצמיחה של הארגו� ופיתוח היכולת האישית ללמידה
18   

מבהירי� לעצמ� , המקדישי� עצמ� למיומנויות, הארגוני� החדשי�  

מהי ; מדוע אנו קיימי� ובמה אנו עוסקי�: את משימת� באורח מתמיד

כיצד אנו מבצעי� , ולפיכ, במה אנו מאמיני�? הפילוסופיה שלנו/התרבות

כיצד ייראה הארגו� ? ורח התוא� את האמונה או את החזו� שלנודברי� בא

שלנו בעתיד וכיצד אנו פועלי� להגשמת חזו� זה לצד מטרות ותוצאות 

  ?כיצד נייש� את האפקטיביות שלנו וכיצד נמדוד אותה: ספציפיות
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. כל המערכות מגוייסות לתמיכה בכיוו� שבו מתקד� הארגו�  •

משקפות את השאיפה להחדיר , למשל, הפרקטיקות של כוח האד�

כאשר שוכרי� אנשי צוות . בקרב המערכות את חמשת מצבי התודעה

דרישות התפקיד כוללות מיומנויות בתהליכי הוראה של , חדשי�

המורי� מוסמכי� לקבל החלטות . חשיבה ושל שיתו  פעולה

פרקטיקות של פיתוח צוות מכוונות לקידו� . המשפיעות על עבודת�

תודעה ולקידו� התפיסה והצמיחה האינטלקטואלית של חמשת מצבי ה

.כל חברי הצוות
19   

חומרי הוראה ואמצעי� , בחינות, אמות המידה לבחירת טקסטי�  •

, הגמישות, כוללות את מידת תרומת� לקידו� היכולת, אחרי�

, משמעת, שירותי ייעו,. המודעות והתלות ההדדית, המקצוענ0ת

מוערכי� באופ� מתמיד בהתא� למידה , ספרייה ושירותי� פסיכולוגיי�

.שבה ה� מקדמי� פרקטיקה חושבת והולמי� אותה
20  

פרקטיקות המשמעת פונות , בקפטריות ובכיתות לימוד, בבתי ספר  •

התלמידי� נוטלי� . להתנהגות� החושבת והאמפתית של התלמידי�

ושואפי� , חלק בניסוח� של כללי� רציונליי� בכיתות ובבית הספר

תמיד לכוו� ולהערי את ההתנהגות ההולונומית שלה� עצמ� באורח מ

.באשר לאמות מידה אלו
21   

  

רצ  התפתחות המורי� "פיתחה מחלקת החינו של המדינה את , בהוואי

מודל זה משמש להנחיית . המבוסס על חמשת מצבי התודעה, "של הוואי

, �21החזו� של מחלקת החינו באשר למורה האפקטיבי של המאה ה

קוד התמיכה בהתפתחות המקצועית בעבור מורי� מתחילי� ומנוסי� למי

  . ולסיווג תחומי� של ניתוח עצמי ושל שיפור עצמי של מורי�, כאחד

מצפי� מתלמידי� לשש , פרסו� שבמדינת קולורדו'בבית הספר על ש� ג  

צוות בית הספר מצפה לכ שכתוצאה מתכנית בית . תוצאות מפורשות

המיומנויות והגישות שיאפשרו לו ,  את הידעהספר ירכוש כל תלמיד

  :להיות

ובכלל� ,  המביע רעיונות תו שימוש במגוו� שיטות,מתקשר אפקטיבי  .1

  .מתמטיקה ואמנויות, שפות כתובות ומדוברות

מערי ומשלב מידע ורעיונות מתו משאבי� ,  המנתח,חושב מיומ�  .2

המייש� גישות ו, על מנת לקבל החלטות אחראיות ומושכלות, מרובי�

  .ורעיונות גמישי� ויצירתיי� במטרה לזהות בעיות ולפותר�
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,  המפתח ערנות והבנה למורשת התרבותית והאתנית שלו,אזרח אחראי  .3

פרקטיקות ומדיניות לטיפוח , והמקד� גישות, כמו ג� לזו של אחרי�

  .המושתת על תלות הדדית, תרבותי שלנו�איכות החיי� בעול� הרב

 הנוטל אחריות על שיפור עצמי ועל למידה ,וונה עצמיתלומד בהכ  .4

תו שימוש בלקחי , מערי ומפתח כושר הסתגלות, והמתכנ�, מתמשכת

  .העבר ובתחזיות לעתיד

 המשתמש בתחושה חזקה של זהותו ושל ערכיו האישיי� ,אד� אתי  .5

המאזנות את האינטרס האישי ע� , לצור קבלת החלטות אחראיות

ובכלל , והמגלה תכונות של ערכי� קהילתיי�, רי�אינטרסי� של אח

  .נאמנות והגינות, יושר, יחס של אכפתיות ושל כבוד כלפי האחרי�, זה

, שירותי� וביצועי� באיכות גבוהה,  המפיק מוצרי�,עובד איכותי  .6

  .באמצעות פעולות עצמאיות ועבודת צוות כאחד

במידה ששיעור . השש תוצאות אלו ה� המוקד לשיעורי� הנלמדי� במחוז ז

  . חדלי� מלהשתמש בו, מסוי� אינו תומ באחת או יותר מתוצאות אלו

מנהל חטיבת ביניי� , )Schumaker(דייב שומכר , ברמת בית הספר  •

הוא חלק מאמרי� מענייני� ע� . ייסד מועדו� פילוסופי, בקליפורניה

ל חברי הצוות שלו והזמי� אות� להיפגש בימי שישי לאחר הלימודי� ע

נכחו במפגשי� רק , בתחילה. מנת לקיי� דיו� מקצועי במאמרי� אלה

החלו להופיע חברי צוות רבי� , בהדרגה, לאחר מכ�. חברי צוות מעטי�

ה� הפכו להיות מעורבי� יותר והחלו להוביל את הדיוני� . יותר

מורי� החלו למצוא מאמרי� בעצמ� ולחלוק אות� , בהמש. בעצמ�

  . מועדו� פילוסופי של הורי�כעת קיי� ג� . ביניה�

  

מניפולציה , דוגמאות כתיבה, בבית ספר המקדיש עצמו לדיוק ומקצוענ0ת

, תיקי עבודות, שאלות פתוחות המאפשרות תשובות מרובות, של חומרי�

יותר מאשר " אותנטיי�"ה� שימושיי� ו, ביצועי� ותערוכות, ראיונות

ה� נדרשי� פתרו� ה� משקפי� מצבי� שב. הליכי הבחינה המסורתיי�

ה� מאפשרי� למורי� לבצע אבחנה מדויקת . בעיות ויצירתיות אִמתיי�

. לאחריה ההוראה ולא במהל�ה� מתבצעי� . יותר של כשרי התלמידי�

המסייעות לצוותי ההוראה בהערכת , ה� מספקי� תוצאות מידיות יותר

האפקטיביות של ההחלטות הנוגעות לתכנית הלימודי� ושל מאמצי 

לתלמידי� " בזמ� אמת"ה� מספקי� משוב , חשוב מכול. אה שלה�ההור
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המעריכי� הסופיי� של ביצועיה� ) או שעליה� להפו להיות(שה� , עצמ�

  .שלה�

  

  חלונות של מודעות

,  העצמה המאפשרת לנו לבצע עבודה�אנו לומדי� שהעצמה בארגוני� 

� בעורקי על האנרגיה לזרו.  היא אנרגיה�לשנות חיי� , ללמוד, להורות

, לרמות, לתפקודי�, אי� היא יכולה להיות מוגבלת לעמדות; הארגו� כולו

  ,כפי שמדווחת וויטלי. לתארי� או לתכניות

. הוא איכות היחסי�, חיובי או שלילי, מה שמעניק לעצמה את המטע� שלה

, או מתו תחושה של זלזול באחר, אלה המתקשרי� כתוצאה מכפייה

, אלה הפתוחי� לאחרי� ורואי� אות� בשלמות�. יוצרי� אנרגיה שלילית

.יוצרי� אנרגיה חיובית
22

  

  
שעה שמהפ שקט מתרחש ברחבי ארצות הברית במשרדי תאגידי� 

מתרחש מהפ תוא� ג� במקורות העצמה של בתי , ובהקשרי� תעשייתיי�

, ובהערכה של מהפ אינטלקטואלי, ביחסי�, זהו מהפ במודעות. הספר

 השכל האנושי שלנו �ב הטבעי הגדול ביותר שלנו שימת הדגש על המשא

תכונותיו של האקלי� התור� לצמיחה . ביחסינו ע� אחרי�

אינטלקטואלית ולהגשמה עצמית זוכות להכרה אוניברסלית הולכת 

מובני� ומשוחזרי� , התנאי� המיטביי� ליצירתיות מתוארי�. וגוברת

.במחוזות ובקהילות, בבתי ספר, בכיתות לימוד
23 

דעות זו מחלחלת אל מו

  . בתי הספר החדשי�

ה� גורמי� , התרבות והאקלי� של סביבת בית הספר, הנורמות

אותות חבויי� א רבי . המשפיעי� השפעה עמוקה על חשיבת� של מורי�

ה� מאותתי� על מערכת הערכי� . עצמה משודרי� מסביבת בית הספר

.הממסדית השולטת בפעולת הארגו�
 כיתתיי� אותות, באופ� דומה 24

המשפיעה ג� על , מרמזי� על תכנית לימודי� חבויה ובלתי מפורשת

  .חשיבת� של התלמידי�

מנהיגי החידוש תומכי� , ביודע� שפיתוח הולונומיה הוא מטרה חשובה  

מאמני� . במודעות� של כל תושבי בית הספר באשר לזכות� לחשוב

ות מיו� בשעה שה� מקבלי� החלט, מתמקדי� במטרה ראשונה במעלה זו

ה� מגיני� על זכות� של המורי� להיות מעורבי� בהחלטות . ליו�

כפי שה� מגני� על זכויותיה� של אלו הבוחרי� שלא , המשפיעות עליה�

  . להיות מעורבי� בקבלת החלטות
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תו , מנהיגי� למדו לזהות שפה עמומה ולהגיב אליה, במחוז מסויי�  •

 הצוות הגיע להסכ� .ביצוע חקירה והצגת שאלות לש� השגת דיוק

האחרי� יעצרו אותו , "ה�"שלפיו בכל פע� שמישהו משתמש במילה 

  ".ה�"על מנת לחקור ולדרוש למי הכוונה ב

בחגיגות , המודעות לערכי בית הספר מוצאת את ביטויה במסורות  

, חברי הצוות חולקי� ביניה� אנקדוטות. ובאירועי הפנאי של הארגו�

אשר כתוצאה מההוראה מפגיני� צמיחה , ה�בדיחות וסיפורי� על תלמידי

אתמול ' צפיתי בשני תלמידי כיתה ו("לקראת התנהגויות הולונומיות 

לפני שהספקתי להגיע . ראיתי שעומדת לפרו, תגרה. במגרש המשחקי�

רסנו את , ה'חבר, היי, 'ושמעתי אותו אומר, התערב ילד אחר, אליה�

  ").'הדחפי� שלכ�

ספר על בית ספר שבו מעניקי� לכל מורה חשבו� מ) Saphir(ו� ספייר 'ג  

אפשר רק למסור אותו למורה ; אי אפשר לבזבז את הכס . של מאה דולר

לא נית� למסור אותו , יתר על כ�. שסייע באופ� כלשהו למורה המשל�, אחר

  .בפגישה של המחלקה, הכס  נמסר רק בפומבי; בפרטיות

מודע יותר של חמשת שעה שבית הספר עושה את דרכו לקראת ביטוי 

החזו� חודר במידה הולכת וגדלה לכלל מער התקשורת , מצבי התודעה

, מייפל וליי; מינסוטה, וייזטה; קליפורניה, בפלמדייל. המתקיי� בו

, וברלינגטו�; קליפורניה, נובטו; פלורידה, פינלס פארק; וושינגטו�

, על התקדמותמפגשי הורי� ודיווחי� אחרי� ,  כרטיסי דיווח�וויסקונסי� 

הרגלי : כוללי� מדדי� לצמיחה בהתנהגות� האוטונומית של תלמידי�

גמישות , קוגניציה�מטה, קשירת קשרי� מערכתיי�, הצגת שאלות, חשיבה

  . הקשבה לנקודות המבט של האחרי� ויצירתיות, התמדה, בחשיבה

עובדי " מכני� עצמ�, טקסס, חברי הצוות של בית ספר תיכו� ביוסטו�  

  ". המאוחדהשכל 

חברי הצוות מעריכי� את צמיחת� של התלמידי� לקראת חמשת   

מבחני� הנכתבי� על , ובכלל זה, המצבי� ומדווחי� עליה בדרכי� רבות

התלמידי� מנהלי� יומני� על מנת . תצפיות מוְבנות וראיונות, ידי המורי�

ה� חולקי� ביניה� את . לתעד את צמיחת� שלה� ולחשוב על אודותיה

משווי� ומעריכי� אות� , � לצמיחה לקראת חמשת מצבי התודעההמדדי

ההורי� מחפשי� א  ה� מדדי� לכ שילדיה� מעבירי� . לאור הזמ�

גמישות ותלות הדדית מכיתת הלימוד למצבי� , מודעות, מקצוענ0ת, יכולת

תיקי , קונטיקט, בבית ספר יסודי בסטמפורד. משפחתיי� וביתיי�

גימי� את האופ� שבו צומחי� כשרי הארגו� העבודות של התלמידי� מד
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נתוני ההערכה מדווחי� . ההתפתחות המושגית והיצירתיות שלה�, שלה�

, חשיבה היקשית, כגו� הרחבת אוצר מילי�, על מיומנויות חשיבה חיוניות

  . פתרו� בעיות ורהיטות, הסקת מסקנות באמצעות אנלוגיה

, י� מאמרי� מ� העיתו�מקבל, אילינוי, הורי� וחברי קהילה בסורנטו  

המיידעי� אות� באשר לכוונות בית הספר ולדרכי� , לוחות שנה ועלוני�

.שבה� ה� יכולי� להפעיל את האינטלקט של ילדיה�
25 

, בוורונה

הורי� משתתפי� בפגישות ערב במטרה ללמוד כיצד לקד� את , וויסקונסי�

.היכולות ואת התנהגויות החשיבה של ילדיה�
26   

גניטיביי� מכווני� את צורות התקשורת הרבות של בית מאמני� קו  

על מנת לחפש דרכי� להפו את ערכי בית הספר והמחוז למודעי� , הספר

  . ההורי� והקהילה, התלמידי�, ולבהירי� א  יותר בעבור הצוות

  
  חלונות של תלות הדדית

  .משמעו להיות קשור" להיות"

  קרישנמורטי

  
.  תחושה של קהילה�וא תלות הדדית מצב התודעה ההולונומי האחרו� ה

מעול� בהיסטוריה של כוכב הלכת שלנו לא היה זמ� של תלות הדדית 

, בדרו� אמריקה, באירופה. גדולה יותר ותחושה כזו של קהילה עולמית

אומות נאבקות ליצור , בצפו� אמריקה ובאג� האוקיינוס השקט, באסיה

 נוקטות פעולות כנגד האומות המאוחדות. גושי מסחר ושווקי� משותפי�

ארגו� הבריאות העולמי מספק ; טרור ותוקפנות שהוחלט עליה� פה אחד

מסגרות שבה� אומות מפותחות ומתפתחות יכולות לעסוק בבעיות בריאות 

, ארצות מתאגדות במטרה לפתור בעיות סביבתיות; אקטיבי�באורח פרו

ה אינ� כאשר ה� מבינות שהאוקיינוסי� שאליה� משליכי� פסולת רעיל

כאשר ה� מבינות ששכבת ; אלא של העול� כולו, משאבי� של אר, אחת

סגוליות של �המגינה עלינו מ� הקרניי� העל, החמצ� הדקה שאנו נושמי�

על מנת . ומהווה משאב מוגבל בעבור כולנו, הולכת ומושמדת, השמש

  . על האומות לפעול בתיאו�, לפתור בעיות אלו

, מגבלות של זמ�, אול�. כי� לעבוד יחדיוג� מחנכי� צרי, באופ� דומה  

, של בידוד ושל יחסי גומלי� מזעריי� בי� עמיתי� בבתי ספר מסורתיי�

, בשכבות שונות ובמקצועות שוני�, מנעו ממורי� במחלקות שונות

מנהיגי בתי הספר החדשי� מביני� שבני אד� צומחי� לקראת . מלהיפגש

משיגי� קונסנסוס ,  דעותהולונומיה על ידי כ שה� פותרי� חילוקי
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ה� מביני� שקיימת אפשרות . ומתגמשי� במטרה ליישב אי התאמות

להמרצת היצירתיות ולהגדלת היכולת לפתרו� , מוגברת ליצירת קשרי�

  . בעיות מורכבות כאשר מגשרי� על פערי� מעי� אלו

 �א� הכול מתנהל בצורה חלקה . מחנכי� נוטי� להימנע מעימותי�  

 אנו סבורי� שאנו עושי� עבודה �בבתי הספר ובקהילות , בכיתות הלימוד

אינ� גורמי� "מחנכי� רבי� זוכי� להערכה בשל העובדה שה� . נפלאה

. ה� אינ� מפירי� את שיווי המשקל או משבשי� את האיזו�". צער

כיוו� , רעיונות מעולי� רבי� אינ� מיושמי� ברמת הארגו�, כתוצאה מכ

  .קטיקה הקיימתשה� מצויי� בעימות ע� הפר

מנהיגי החידוש פועלי� באופ� נועז על מנת להעסיק את חברי הצוות   

ה� עושי� זאת באמצעות טיפול . בעיצוב תלות הדדית וקהילתיות אִמתית

תו שה� מטילי� ספק באורח מתמיד , בעימותי� ובאתגרי�, בסוגיות

  .בדרכי פעולה מסורתיות

כל גור� , תחושת הקהילהמהיות� מחויבי� לקידו� התלות ההדדית ו  

בבית הספר הופ להיות מודע יותר ונכו� יותר לדו� באסטרטגיות לשיפור 

.איכות יחסי הגומלי� והיחסי� הבי� אישיי�, אקלי� בית הספר
27 

מעריכי� ומשפרי� את מיומנויות , התלמידי� וצוות בית הספר מתרגלי�

  .ההבהרה וההבנה, גילוי האמפתיה, הפרפרזה, ההקשבה

, של ההנהלה ושל המחלקות, פגישות של חבר המנהלי� של בית הספרב  

צופי� בתהלי . מסבירי� ומאמצי� אות�, דני� בתהליכי קבלת החלטות

מוזמני� לתת משוב בנוגע לאפקטיביות ולהתפתחות הקבוצה בתהלי של 

  . בחיפוש אחר קונסנסוס ובמיומנויות תקשורת, קבלת החלטות

כול� במסגרת , תלמידי� וצוות תמיכה, הורי�, מנהלי�, מורי�

ממשיכי� לדו� בחזו� שלה� באשר לבית הספר החדש והדרכי� , הקהילה

רשתות וקואליציות לומדות סוגיות ובעיות של הקהילה ודנות . לשיפורו

גופי� . קבוצות תמיכה מוקמות במטרה לסייע לאלה הזקוקי� לכ. בה�

  . לות של כל חברי הקהילהבקהילה פועלי� יחדיו על מנת לפתח את היכו

, צוותי הוראה מתכנני� חומרי� של תכנית הלימודי�, בבתי הספר  

מורי� מבקרי� זה בכיתתו של זה לעתי� . מכיני� ומעריכי� אות�

על מנת לאמ� ולספק משוב בנוגע ליחס שבי� החלטות ההוראה , קרובות

, מעצבי�, מפתחי�, ה� מכיני�, יחד. שלה� להתנהגויות התלמידי�

הגדרות של צמיחת התלמידי� והצוות . מחדשי� ומתרגלי� שיעורי�

, הוראה לקראת צמיחה זו והערכתה, לקראת חמשת מצבי התודעה

  .מובהרות באורח מתמיד
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תלות הדדית בכיתה ניתנת לטיפוח כאשר תלמידי� עובדי� יחדיו   

בקבוצות למידה ובפתרו� בעיות ע� , "חברי� ללימודי�"בשיתו  פעולה ע� 

בוני� תכניות , צוותי תלמידי� מציבי� מטרות, במפגשי הכיתה. עמיתי�

ה� מחוללי� אמות מידה להערכת הצמיחה . ומחליטי� על סדר עדיפויות

, ה� נוטלי� סיכוני�. מאמצי� ומיישמי� אות�, בהתנהגות� האוטונומית

חולקי� אסטרטגיות חשיבה ומעזי� להעלות , עורכי� ניסויי� רעיוניי�

  .יצירתיות ללא חשש משיפוטמחשבות 

תחושות של חברות , שיח בכל הרמות של הארגו� החדש�באמצעות דו  

  .ושל אחווה תופסות את מקומ� של הפילוג וההתגוננות

  
  

  לקראת חזו� רחב יותר

  .הדבר החשוב ביותר שביכולתנו לעשות הוא לבטוח זה בזה ולאהוב זה את זה

  )Jarman(רמ� 'ג' ובת) Land(לנד ' ורג'ג

Break-Point and Beyond, Mastering the Future Today  

  
לקד� , היא להמרי,, העקרונות והמיומנויות שבספר זה, מטרת התאוריות

, ולהרחיב את מצבי התודעה ואת המשאבי� האינטלקטואליי� של מורי�

. יש לנו חזו� רחב א  יותר, ע� זאת. תלמידי� וכלל העובדי� ע� בתי הספר

כל הדברי� קשורי� , ביקו� הולונומי. עול� של תלות הדדיתזהו חלו� על 

כנפי הפרפר של חמשת מצבי התודעה אכ� משפיעות על קהילת בית . זה בזה

, במהל ההיסטוריה כולה. אול� ה� מרחיקות ג� הרבה מעבר לכ, הספר

היינו רוצי� להאמי� . ולהפ, פרקטיקות חינוכיות שיקפו את פני החברה

ישתמשו באורח מקומי , ואלה המושפעי� מה�, טיביי�שמאמני� קוגני

  .אול� יוסיפו לחשוב ולפעול בצורה גלובלית, בעקרונות האימו� הקוגניטיבי

באו והלכו אי� ספור חידושי� , במהל שלושת העשורי� האחרוני�  

הרפורמות החינוכיות של תקופת , "החזרה למקורות"תנועות : בחינו

מענקי� ). Aquarius(  ועיד� מזל דלי�Accountabilityתנועת ה, הספוטניק

יזמו שיפורי� בבתי  מנדטי� תחיקתיי� ותרומות של תאגידי�, פדרליי�

פיתוח צוות ואימו� במהל העבודה , פרויקטי� של תכנית הלימודי�. הספר

מהווי� חלק מ� החידושי� והשינויי� , באי� ספור אסטרטגיות הוראה

רק , בכל השינויי� בחינו, אול�. דמותבחינו מאז שנות השישי� המוק

תמכו , א� בכלל, מספר מועט של דולרי� שמקור� בתאגידי� או בממשל

רק . אהבהבתכנית לימודי� שתסייע לתלמידי� להבי� את משמעותה של 
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מעט תכניות לפיתוח צוות מכ0ונות לפתח את היכולת האנושית ליצור 

ללא , הוראה המכוונותאי� בנמצא אסטרטגיות . יחסי� אוהבי� יותר

  .ללמד אנשי� כיצד להעניק ולקבל אהבה, בושה

. הבנה�קיימת אפשרות של אי, "אהבה"מוב� שכאשר אנו אומרי�   

היו חלק , כלולה בהצהרת המטרות" אהבה"לו הייתה , בקהילות מסוימות

לו היו מפתחי� בחינה לאומית על מנת להערי . מ� ההורי� נרגזי� מאוד

ויכוחי� שהיו באי� אז בעקבותיה היו מונעי� כל אפשרות הרי שהו, אהבה

  . ליישמה

השפה האנגלית אינה עשירה דיה על מנת לבטא את , לרוע המזל  

מעניי� לראות שבתרבויות . משמעות האהבה שאותה אנו מבקשי� להעביר

נוהגי� לומר . יש לו כינויי� רבי�, כאשר קיי� שפע של דבר מה, אחרות

לאיטלקי� כינויי� ייחודיי� .  עצו� של מילי� לשלגשלאסקימואי� מספר

, מקרוני, פ0ֶשלי, 7ֶֶנה, ציטי, יני'פטוצ, לי'וורמיצ, ספגטי: לכל סוג של פסטה

תושבי האיי� בדרו� . א� לנקוב בשמ� של חלק מה�, טורטליני

ומסוגלי� , אגוז הקוקוסהאוקיינוס השקט משתמשי� בשמות רבי� ל

לאמריקני� סוגי� ושמות . ת בי� הסוגי� השוני�להבחי� בתכונות המבדילו

  .רבי� של כלי נשק

 �פילוסופיה : הצביעה על אהבה, בעבור היווני�, )Philos(המילה פילוס   

 אהבת �פילולוגיה ;  אהבת המוזיקה�פילהרמוניה ; אהבת החכמה

על מנת להצביע על אהבה ) storgy(ה� השתמשו במילה סטורגיה . המילי�

. היא האהבה במסגרת המשפחה בי� אחי� להורי�) Filias(אס פילי. לחיות

קיימת ביוונית , כמו כ�. היא האהבה הגופנית שבי� גבר לאישה) Eros(ארוס 

  .שהיא האהבה לבני אד�, )Agape(המילה 9ָג7ֶה 

זהו דבר . לממ� או ללמד את אהבת האנושות, אפשר להקצות�אי 

תנהגויות שמאמני� קוגניטיביי� הה, במובני� רבי�. שחווי� וחיי� אותו

  :עושי� בה� שימוש ה� התנהגויות של 9ָג7ֶה

יחסי אהבה ה� יחסי� שבה� את� יודעי� הכול . ללא שיפוט, קבלה  

אלה ה� יחסי� של קבלה ושל . על אד� ואוהבי� אותו באותה מידה

יחסי� שבה� האנרגיה היא חיובית ומשנה את שני . אמפתיה ללא תנאי

, על א  ההבדלי� בגישות לפתרו� בעיות, חסי� שבה�י. השותפי�

. אנו מקבלי� זה את זה ללא שיפוט, בפילוסופיות או בדרכי� לעיבוד מידע

  . והיחסי� מטפחי� צמיחה ומזרזי� אותה, עצמה והתפתחות מושגות

. מחזקות את היחסי� ומעבירות מסר של אהבה הבהרה וחקירה  

י� להבי� את האד� האחר שאת� רוצ, פירושו של דבר שאכפת לכ�

את� רוצי� שהקשרי� יהפכו , כאשר את� אוהבי� מישהו. ומעריכי� אותו
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הופכת , מערכת יחסי� שאינה מעמיקה. להיות עמוקי� וחזקי� יותר

, כאשר מאמ� חוקר ושואל. מתייבשת ולבסו  גוועת, להיות שטחית יותר

  . אהבהפעולותיו ה� ביטוי ממשי מאוד של 

היא מניחה את קיומו .  מצביעה על יחסי אהבהוחותהצגת שאלות פת  

. של ביטחו� בכ שהאד� האחר מחזיק במשאבי� הדרושי� להתפתחותו

השואל מניח בצד את סדר היו� ואת הפתרונות שלו : שאלות אלו ה� מתנות

המפות המנטליות , על מנת לסייע לאחר לעבוד מתו האינטרסי�, עצמו

משותפת בונה מידע רב יותר וקשר חקירה . והמשאבי� של אותו אד�

  . אמי, יותר במש הזמ�

 היושר שאת� מגלי� בנוגע � התחלקות במידע והספקת נתוני�  

חוש  את הפגיעות שעליה מתבססת , לרגשותיכ� ותחושותיכ�, לעצמכ�

מידע הוא משאב ייחודי בשל יכולתו לחולל את . מערכת יחסי� של אהבה

  . רגיה קוסמית של יחסי� ושל ארגוני�זהו מעיי� לא אכזב של אנ. עצמו

יש לנו ; יש לנו מכשירי פקס במכוניות שלנו. אנו חיי� בעיד� של נסי�  

חקרנו . אנו יכולי� לצפות בשידור חי מאירועי� בעול�; טלפוני� בתיקינו

באמצעות טכניקת צילו� . את מעמקי האוקיינוס ואת מרחבי החלל

יש לנו מכונות .  הוא מעבד מידעאנו יכולי� לצפות במוח כאשר, מיוחדת

המסוגלות לחשב ב� רגע את מה שמאה אנשי� היו מחשבי� במהל אלפי 

שלחנו גברי� ונשי� לחוג במסלול סביב כדור האר, כמעי� חצאי . שעות

הרי , ע� האנושיות שלנו והמשאבי� שלנו, ע� כל הישגינו, וע� זאת. אלי�

, קנאות, גזענות, מלחמה, י�סמ, פסימיות, אלימות, עוני, ייאוש, שרעב

, בכפר גלובלי זה. עדיי� מלווי� בעקשנות את המי� האנושי, חוסר בית ופשע

 לסייע זה לזה � ולמעשה לומדי� �אנו יכולי� ללמוד , ביקו� הולונומי זה

המתאי� לבני , של פוטנציאל ושל 9ָג7ֶה, של יופי, לחיות יחדיו בעול� של ח�

  .האד�

מרגרט וויטלי  
28 

צהירה כי פיזיקאי� העוסקי� בתורת הקוונטי� מ

הפועלי� , עול� של אנרגיה ושל מידע, מגלי� שהעול� הוא עול� של יחסי�

היא מתארת את . ביחסי גומלי� זה ע� זה ומשני� זה את זה באורח מתמיד

  :האופ� שבו היא מבינה את יחסיה ע� העול� במונחי� הבאי�
  

דבר אינו מתרחש . עשירה ביחסי�יקו� של קוונטי� מתממש רק בסביבה 
שו� דבר אינו בלתי . בעול� הקוונטי� בלא שדבר מה יפגוש בדבר מה אחר

 מעוררת �אני יוצרת את העול� באורח מתמיד . תלוי ביחסי� המתקיימי�
זהו .  שעה שאני נוטלת חלק בכל יחסי הגומלי� שבו�לא מגלה אותו , אותו

  .לא עול� של דברי�, עול� של תהלי
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 �21לבנות את המאה ה: גלובלי יותר, סדר יו� רחב, אפוא, בפני המחנכי� ניצב

 שבה כל האנשי� מגלי� באורח מתמיד, כקהילה לומדת, כעול� של קוונטי�

לספק זה את צרכיו של , ללמוד יחד, לבטוח זה בזה, דרכי� לחיות יחדיו

. ומיהלטפח את הסביבה ולצמוח לקראת מצבי� גבוהי� יותר של הולונ, זה

מדגי� , שבסיסו היה עד לאחרונה בארצות הברית, �ASCDארגו� ה

, מחויבות זו לשיתו  פעולה עולמי בהצהרת המטרות שאימ, לאחרונה

  .2001�1994המהווה ג� אחת משש המטרות האסטרטגיות שלו לשני� 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

, אנו רואי� בדמיוננו עול� שבו מעריכי� את מצבי התודעה של יכולת

אנו . ותומכי� בה�, של תלות הדדית, ובייחוד, מודעות, מקצוענ0ת, גמישות

רואי� מחנכי� שואפי� להפו הולונומיי� יותר בעצמ� ומלמדי� אחרי� 

אנו חוזי� עול� . להיות אוטונומיי� יותר ותלויי� הדדית במידה רבה יותר

של ארגוני� ושל אומות , של קהילות, הנע לקראת קיומ� של יחידי�

המאפשרי� את קיומה של קהילה עולמית , מיי� יותר ויותרהולונו

אנו רואי� מסה מכריעה של אנשי� . איכפתית המושתת על תלות הדדית

  :מתקדמת לקראת

ויצירת גישות אפקטיביות יותר ,  האמונה ביכולתנו� יכולת עולמית  

, תו שימוש בפתרונות של שלו� ושל שיתו  פעולה, לפתור בעיות, ויותר

  . משימוש בפתרונות של כוחבשונה 

על מנת ,  התעלות מעל דורות של אתנוצנטריות� גמישות עולמית  

, גזעי�, לראות באופ� אמיתי ולהערי את המגוו� השופע של תרבויות

מערכות פוליטיות והשקפות , פרספקטיבות של זמ�, שיטות לשוניות, דתות

  . ולפתח קהילה עולמית יציבה יותר, כלכליות

 פיתוח היכולת הקולקטיבית שלנו להעניק תשומת לב � עולמיתמודעות   

, מודעת להשפעתנו זה על זה ועל המשאבי� המוגבלי� של כדור האר,

  . ח� והרמוניה ע� הסביבה העדינה שלנו, במטרה לחיות ביתר כבוד

 �ASCDהיעדי� של ה

הוראה ולמידה היוצרי� ֲאָמנ:ת של , לאומית של מחנכי��קהילה מגוונת ובי�"
  ".למע� הצלחת� של כל הלומדי�

  

  �ASCDאחת ממטרותיו של ה
 יפעל בשיתו  ע� מחנכי� וע� ארגוני� חינוכיי� ASCD, 2001 עד שנת"

על מנת לקד� חינו איכותי באמצעות מבחני� המטפלי� , ברחבי העול�
  ".לאומיות כאחד�בסוגיות לאומיות ובי�

  



209 בתי הספר החדשים כארגונים הולונומיים : 9 פרק   
  

 שאיפה לבהירות ולהתאמה בי� האידאלי� � מקצוענ�ת עולמית  

ושאיפה לדיוק בתקשורת , ו ופעולותינוהדמוקרטיי� שלנו לבי� החלטותינ

  .ללא קשר לשפה שאותה ה� דוברי�, שלנו ע� אחרי�

, למידה מה�,  באמצעות איכפתיות כלפי אחרי�� תלות הדדית עולמית  

התחלקות עמ� וסיוע הדדי בניהול עצמנו ובניהול המשאבי� של כדור 

  . בדרכי� שיקשרו את כל בני האד� בקהילה עולמית, האר,

  

הדר הטובה ביותר לחזות את העתיד היא ", אומר) Kay( קיי אל�

".להמציאו
29 

, א� אנו מבקשי� עתיד הולונומי שבו תהיה חשיבה רבה יותר

עלינו , מידה רבה יותר של חמלה והרבה יותר אהבה, שיתו  פעולה רב יותר

   .העתיד נמצא בבתי הספר ובכיתות הלימוד שלנו היו�. להמציא אותו
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