
ברוכות הבאות  
...וברוכים הבאים

☺מיד נתחיל 



?מה היה לנו

תנועת ההאטה, נויפלדעמית •

יו אמיליה'רג, נעמה צורן•

למידה מתנועת החיים, פרנפסאורית •

די לחינוך, ענת שפירא לביא•

משעולים, אריק מנדלבאום•

ווטסאפ, פדלט, חדרי דיון•

http://slow.org.il/
https://www.wikiwand.com/he/%D7%92%D7%99%D7%A9%D7%AA_%D7%A8%D7%92%27%D7%95_%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%94
http://www.learningimplicit.org/
https://anatshapiralavi.com/saloonarchive/
https://www.democratic.co.il/2016/04/12/%D7%A9%D7%99%D7%97%D7%94-%D7%A2%D7%9D-%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%A7-%D7%9E%D7%A0%D7%94%D7%9C-%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%A5-%D7%9E%D7%90%D7%93/
https://padlet.com/talshvarts1/yxuwlfkwf8ootgs2


?מה יהיה היום

ענת שפירא לביא : דיאלוג•
משוחחת עם דני לסרי

שאלות ותשובות•

...מתנה קטנה•

סיפור שקט לפני השינה•
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חינוך בביצת הפתעה–דני לסרי 

ס המסורתי הוא שידע "נקודת המוצא של ביה
הוא לא מצא לעצמו דרך  . הנו דבר נטול חיים

טובה יותר לבטא עניין זה מאשר לכנות אותו  
כעת השאלה  ". החומר: "בשם מתאים

האם  : "ס הופכת להיות"הבסיסית של ביה
–" הספקנו להעביר את החומר או לא הספקנו

ס זו וריאציה מקובלת על  "עבור מורי ביה
"...להיות או לא להיות"השאלה 



בזבוז זמן: בעיה
בכל מקום אני קורא על כך שלאדם המודרני יש זמן פנוי רב  

אבל כשאני מסתכל על עצמי ועל  . יותר מאשר בתקופות עברו
האנשים שאני מכיר אני מזהה בעיקר מרוץ תזזיתי שכמעט  

....משהו קרה לעצם חוויית הזמן, למעשה. ואין בו זמן פנוי

אני מכניס למכונת  , אם במקום לכבס ולתלות במשך שעתיים
.  הרי שהרווחתי שעתיים חופשיות, כביסה ואחר כך למייבש

אני קונה לחם  , אם במקום לבשל ולאפות לחם במשך שעה
הנה לכם שלוש  . הרווחתי שעה, אוכל מוכןבדקותייםומחמם 

,  שעות פנויות של יישוב הדעת שהייתי יכול לנצל למנוחה
... נגינה, ציור, הגיגים, רגיעה

כשמתפנה הזמן הזה אני לא עושה שום דבר , אבל כמובן, ממ
.אני אץ למלא את כל אותן חובות שטרם השלמתי, מכל אלה
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:  אני מגלה דבר מעניין, תוך כדי כתיבת ביצי הפתעה אלה
,  עמוסים מדי, לפעמים ישנם קטעים שהם ארוכים מדי

ואני מפצל אותם לשניים כדי לאוורר מעט את הכתיבה  
,  אפשר היה לחשוב. ולאפשר קריאה מרוכזת ועניינית

היות שבמקום  , היות שהתוכן פחות עמוס, שממילא
, להכניס שלוש תובנות בביצה הכנסתי רק תובנה אחת

בנאליים  , שאיכשהו יהיו הדברים גם מעט דלים יותר
ככל שאני  : אך תחת זאת קורה דבר הפוך... יותר

,  מצטמצם יותר בהיקף הדברים שאני רוצה לומר
...כך אני מוצא את עצמי אומר דברים מעניינים יותר



כתיבה שקטה: מתנה

דקות שקטות 5קחו לכם כעת •
. ליצירה חופשית במילים

תנו לעצמכם לכתוב באופן זורם וחופשי  •
את המחשבות והרגשות שלכם  

.  לאחר המפגש

את הטקסטים שתכתבו אפשר לשמור רק  •
.  אבל אפשר גם לשלוח אלינו, בשבילכם

,  נערוך אותם וניתן להם במה
...כמובן ברשותכם




