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דו-שיח בחינוך מבוגרים
מאת תמר קרון

כתביועלהחינוךהתווהמרטיןבובראתהדרךלדיאלוגביןמחנךלחניכיוהצעירים.האםדרךזומתאימהב

גםלחינוךמבוגרים?בחלקוהראשוןשלהמאמרמוצגיםעיקריהפילוסופיההדיאלוגיתויסודותגישתו

חינוךמבוגרים.בחלקוהשנימיישמתהכותבתאתמושגהתלת- על בובר,בדגש החינוכיתשלמרטין

שיחשפיתחה,בהקשרהדרכתפסיכו-תרפיסטים,אלחינוךהמבוגריםברוחהפילוסופיההדיאלוגית.

הקדמה: הרלוונטיות של הפילוסופיה הדיאלוגית לפסיכו-תרפיה

בעתים  ממש.  מקצוע  ההוראה  מהווה  רוחני  עולם  שוקע  שבהן  בתקופות  רק 

של פריחה חיים התלמידים עם רבם, כמו שוליות של אומנות מסוימת עם האומן 

ו'לומדים' במחיצתו, ברצונו ושלא ברצונו, כל מיני דברים.

 בובר, 1946: 29

חינוך  בין  אלא  קומוניזם,  או  קפיטליזם  ומערב,  מזרח  בין  אינו  האמתי  המאבק 

אותה  ולהבין  המציאות  את  לראות  אנשים  ללמד  משמעו  החינוך  ותועמלנות. 

כפי  לחשוב  לאנשים  אומרת  מזה. התועמלנות  היא ההפך  בעצמם. תועמלנות 

לבבותיהם  את  פותח  האנשים,  את  מגביה  החינוך  שיחשבו.  רוצה  שהתועמלן 

ומפתח את נפשותיהם ושכלם, כך שהם מסוגלים לגלות את האמת ולעשותה 

שלהם. התעמולה סוגרת את הלבבות ומשתקת את הנפש והמח. היא כופה על 

אנשים לקבל דֹוגמה מבלי שישאלו את עצמם האמת היא זו אם לאו.

Hodes, 1972: 135 - מדברי בובר, בתרגום חופשי של מחברת המאמר

אפתחאתדבריב'גילוינאות':איננימורהוגםלאמחנכת.אניפסיכולוגיתקליניתומטפלת.
ידעאלאחינוך ניסיוניבחינוךהואבהוראתהפסיכותרפיה.אולםעבוריההוראהאינההקניית

לערכים,לאהבתהאדםבאשרהואאדםולעמדהכלפיהמטופלים'בגובההעיניים'.
ואת מחשבותי את המדברת השפה את מצאתי בובר מרטין של הדיאלוגית בפילוסופיה
לניסוח לא מתכוונת אני 'שפה' ובאומרי הוראתה. לגבי והן הפסיכותרפיה לגבי הן תחושותי

במיליםגרידאולאלמושגיםאלאלשפתעומק,שפהבמהות.
יישמתילפסיכותרפיהאתדבריושלבוברעלהחינוך.מרטיןבוברלאהיהפסיכולוג,לאהביע
עניןַּבּתׂוך-נפשיוראהבפסיכולוגיהנלווהבלבדליחסהאֹונטי)הישותי(שביןאדםלאדם.אולם

פרופ'תמרקרוןהיאראשהמגמהלפסיכולוגיהקלינית,המכללההאקדמיתתל-אביב-יפו.
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הדו- בעקרונות לראות יכול הדיאלוגית, הפילוסופיה את ולקיים ללמוד מוכן הפסיכולוג,אשר
שיחהחינוכיהבובריאניאתעקרונותיושלוכפסיכותרפיסט.מתוךכךאנימעזה,כפסיכולוגית,

לכתובעלהדיאלוגבחינוךמבוגרים.
גישתו יסודות ואת הדיאלוגית הפילוסופיה עיקרי את זהאתאר שלמאמר הראשון בחלקו
על שכתבתי דברים איישם השני בחלקו מבוגרים. חינוך על בדגש בובר, מרטין של החינוכית

ההדרכהבפסיכותרפיהלחינוךמבוגרים.

טיבו של הדיאלוג ומפגש האמת

חדשות, מילים הדיאלוגית הפילוסופיה של העומק שפת בניית לשם יצר בובר מרטין מרדכי
ודורש סתמי איננו לעברית ומאמריו( ספריו רוב את כתב בה )השפה מגרמנית תרגומן אשר
או 'יחס' במושג איננומתמצה הדיאלוגי, היחס אני-אתה, היחס גרידא. למילולי הבנהשמעבר
האני כאשר עצמו, בפני העומד ייחודי יחס זהו 'זיקה'. במילה ותורגם 'התקשרות', או 'קשר'
עצמו האני גם אז כלשהו. אינטרס שישרת בלא ובייחודיותו, במלואו מולו הנוכח לאֵחר נפתח
אובייקטים הם האני והן האחר הן שבו אני-לז, ביחס כמו שלא ובאמתיותו, בייחודיותו נוכח

לשימושיםכלשהם.
עם לזיקה להיכנס ביכולתו היא האדם של שייחודיותו בובר עונה האדם' 'מהו השאלה על
האחר)בובר,א1965(.האניאיננומתקייםלכשעצמו,ואיןלומשמעותלכשעצמו.הואתמידחלק
בעמדת האחר כלפי נמצא האני כאשר אני-לז. יחס או אני-אתה זיקת זו תהיה אם בין מיחס,
ולשימוש. לניצול לניתוח, לתצפית, אובייקט כאל חלקי, באופן אליו מתייחס הריהו אני-לז,
הדיאלוגהאמתיאינומתנהלבתוךנפשושלאדםואףאיננוסכוםשלשיחותביןשניים.המייחד
בשלמותו האחר את התופסת אותנטית התייחסות הוא אני-אתה, הזיקה את הדיאלוג, את

ובייחודיותובלאשהאניינצלאתהאחר)בובר,א1958(.
אני- זיקת את המאפיינים הם האחר של ייחודיותו את לראות ונכונותו האני של נוכחותו
לאתה להיות - החי לבעל לצמח, – לא-אנושית לישות גם מאפשרת המפגש של הנוכחות אתה.
הוא המדובר האדם בני אצל ואילו מלאה. בהדדיות לענות יכולים הם אין אם גם האני, עבור
כיוון שלמות, מאפשר מהמשתתפים, אחד כל של הייחודיות את המאשר מלא, הדדי במפגש

והיענותלעולםכולו.
נוצרביניהם,המשותףלהם,שלא יותר,משהוחדש בכלמפגשדיאלוגיאמתיביןשנייםאו
ה'ביניים', בובר קרא זו משותפת ליצירה מהם. אחד באף קיים ואיננו לכן קודם קיים היה
בין הבחין הוא ב1958(. )בובר, ה'בינאנושי' קרא הוא הופיעה זו חדשה ישות שבו ולתחום
הבחנה הבחין כמו-כן האדם. של הנפשי הפנימי העולם שהוא ה'תוך-אנושי' לבין ה'בינאנושי'
בני בין היחסים לכל לקרוא אנו רגילים כלל בדרך ה'בינאישי'. לבין ה'בינאנושי' בין חשובה
אדם'בינאישיים'.אולםעבורבובר,מהותיהואלהבחיןביןיחסיםביןבניאדםשהםיחסיאני-
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ה'בינאנושי'. שהוא במינו מיוחד יחסים בתחום המתרחשים אני-אתה, שהם היחסים לבין לז
לתחוםזהמביאיםאלההנכנסיםלדיאלוגהאמתיאתהווייתם,כלומראתמהותםהאותנטית,
הספונטניתוהייחודית;בעודשלתחוםהבינאישימביאיםפעמיםרבותאתהמראית–הלאהיא
האדם של העצמי 'דיאלוגיים'. שאינם מטעמים בחברה בה להופיע רוצים אדם שבני התדמית
'...גידולהשל ולאבתוךהעולםהפנימי,כפישבוברכותב: צומחבתוךומתוךהזיקהאני-אתה,
הַעצמּותבפניםהפנימיותאינומתרחש,כפישנוטיםעכשיולסבור,מתוךיחסושלהאדםלעצמו,
מתוך בעיקר מתרחש הוא הבינאנושי שבתחום אומר הווה לזולתו, האדם של יחסו מתוך אלא

.)130 ההדדיותשלהניכוח')בובר,ב1965:
'העולם לו קרא שבובר במה ועכשיו, כאן ומתרחש אמתי הוא הבינאנושי בתחום המפגש
המשותף',הלאהואהעולםהנבנהעלידיבניאדםהפוניםזהאלזהומנכחיםזהאתזהבמילה
)קולקטיביזם(מחד ובניגודלקולקטיבהרודני ובמעשה.בוברמציבאתהעולםהמשותףלעומת
ולאינדיווידואליזםהטהורמאידך.העולםהמשותףמאופייןבדיאלוגיותשלהיחסיםביןבניאדם
ובהשתייכותהאמתיתלקהילההאנושית.והואכותב:'בחוץלסובייקטיווי,מביתלאובייקטיווי,

.)112 במשעול-הרוֵכסהצר,שעליואניואתהנפגשים,שםרשותהביניים')בובר,א1965:
הפנימי מהעולם ורגשות חוויות משותפת. בינאנושית במציאות רק להיפתח יכול הדיאלוג
לאירוע ב'ביניים',כשהשותפים הנחווה לאירוע ויהיו במידה בינאנושית לקבלמשמעות יכולים
מוותריםעלה'אגו'שלהםופתוחיםוקשוביםכלאחדלחברוכאל'אתה'.חשובלצייןשמדוברלא
באיזותכונהמופשטתשלהיחסאלאבאירועממשיבמציאותשלכאןועכשיו.איןהבינייםמוחק
אתההבדליםביןאנילביןאתהוגםלאסוגרפעריםהקיימיםביניהם,אלאמתקייםביניהםגשר

שלאותובסיסמשותףשלהקיוםכאןועכשיו.
המפגשאני-אתהמתקייםלמשךזמןקצרבלבד.בוברכותב:'ואולםהיאהעצבותהנעלהשל
מזלנו,שכלאתהעלכורחומתגלגלבעולמנובלז.עםכלבלעדיותושנתייחדבהבזיקת-מישרים
שלו;משנסתיימהפעולתהשלהזיקה...הואנעשהעצםביןהעצמים,ויהילחשובביותר,ואףעל

.)14-12 פיכןעצםמנירבים...')בובר,1958א:
ואכן,שאלתהמעבריםביןאני-לזלביןאני-אתה,המנוסחתהןאצלמחנכים-מוריםוהןאצל
,Kron פסיכולוגיםכשאלתהמקצועיותלעומתהדיאלוגהאותנטי,סוגיהקשההיא)קרון,1992;
זו,הגורמתלהתלבטותמתמדת,אולם,כפישכתבבובר–ישתקווה 1995(.איןתשובהלשאלה
נחסוםאתהרגעהדיאלוגיכאשרהוא ולא נהיהמודעיםלאפשרותו לפתיחתושלהדיאלוג,אם

מתרחש.
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היישום לתחום החינוכי: דימוי מציאות הזולת

בוברמתאראתאירועהזיקה,אירועשלאני-אתה,כרגעשלחסד.זהורגעאל-זמני,שאיאפשר
להביאובהחלטהמראש,לאלתכנןאותוולאלכפותו.וכשםשהואמופיע–הריהונעלםומתחלף
מוטלת מי ועל בחינוך? משותפת בינאנושית מציאות לבנות ניתן כיצד ובכן, אני-לז. ביחסי
כמו מבוגרים בחינוך משותפת בינאנושית מציאות אותה זו תהיה והאם לבנותה? האחריות

בחינוכםשלילדיםובנינוער?
הזאת, המציאות את לבנות המחנך יכול כיצד מתאר בובר החינוכי' המעשה 'על במאמרו
טיבו זהו שכן ג1958(. )בובר, סימטריה ללא הדדיות של במצב אני-אתה זיקת תאפשר אשר
סימטריה אולם לילדיהם. הורים בין הדדיות שישנה כשם ישנה, הדדיות – הילדים חינוך של
איננה,שכןהמחנךוהילד,כמוההורהוילדו,אינםמצוייםבמצבשלשוויוניות.במצבאשרכזה,
מוטלתעלהמחנךבנייתהמציאותהבינאנושיתהמשותפת,וזאתעלידיפעולהמנטליתשלו,יחס
לאנגלית מגרמנית תורגמה זו פעולה הזולת'. מציאות 'דימוי הייחודי בשם אותו מכנה שבובר
פרופ' הריאלי'. המדמה 'הכח וויסלבסקי צבי ידי על תורגמה לעברית Imagining the real'. ב-'

1989(. חייםדסברגואנוכיתרגמנוזאת'דימוימציאותהזולת')קרוןודסברג,
שביכולתי כך שמולי, האחר של מציאותו אל העצמי מתוך קפיצה היא זו מנטלית פעולה
הווייתי את בו-זמנית שאאבד מבלי אולם ועכשיו, כאן הנוכחית הווייתו את ולחוות לדמות
שלי.איןבפעולהזומשוםסימביוזה,הזדהותאואמפתיהבמובנההצר.המחנךיכוללדמותאת
מאחר המחנך, הוויית את לדמות יכול אינו החניך אולם החינוך, בעת וחווייתו החניך הוויית
ואיןסימטריהביחסיהם.דימוימציאותהזולתהואהבסיסוהתנאילזיקהשתתקייםביןהמחנך
'Inclusion'(.שםזה 'Umfassung'ובאנגלית )בגרמנית לחניך–זיקהשבוברקוראלה'הקפה'
'חיבוקמנטלי'את והיוזם.הואמקיףבסוגשל מבטאאתהיחסשתיארתי:המחנךהואהפעיל

החניךואתעצמו,כךשיכולהואלדעתאתהשפעתפעולתחינוכועלהחניך.

הגדרת אחריותו של המחנך: ֲהָכָלה

הגשמה ערכית. הכוונה שהיא החינוך, של ההכוונה את כוללת המחנך על המוטלת האחריות
אין אולם בחינוך, יסוד תנאי מובןהמילה,הם במלוא היצירתי הפוטנציאל של ביטויו עצמית,
בהםדי.הדיאלוג,הזיקהביןאדםלאדםוביןאדםלעולם,אלההםערכיםשעלהמחנךלהקנות
לחניכיו.לכךקשורהההכרהשלהיותחברבקהילהאנושיתושלהאחריותהכרוכהבכך.בהקפתו
הפעולה בעצם עצמו על נוטל הוא שכן אלה, לערכים אותם מחנך הוא חניכיו את המחנך של
המנטליתהזואחריותכלפיהםכבניאדםוכלפיהאפשרותשלפתיחתהדיאלוגבינולבינםובינם

לביןעצמם.
לחינוכם לחינוךמבוגרים,אושמאהיאמוגבלת גם זושביחסההקפהתֵקפה האםאחריות
שלילדיםובנינוערבלבד?בוברעצמוטועןשישהבדלמהותיביןחינוךילדיםלחינוךמבוגרים,
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שהריהמבוגריםבאיםמרצונםשלהםללמוד,ומטרתםהיאלימודיםולאחינוך,שכןבדרךכלל
כך שוויוני, הוא המורה כלפי מעמדם בידם. טעות אם גם – הושלם כבר שחינוכם חושבים הם
שהמצבאינוא-סימטריכפיהמוכרלנובחינוךהילדים.אםכך,הריאיןמקוםואיןצורךבפעולת

ההקפה.האומנם?ומהפשרוומקומושלהדיאלוגבחינוךמבוגרים?

עקרונות תקפים לחינוך מבוגרים

העיקרוןהדיאלוגישבחינוךתקףבכללותוגםלחינוךמבוגרים.גםאםהאדםהמבוגרהבאללמוד
מביאאתואתניסיוןחייו,דעותיוואמונותיואלהלימוד,הריהומבקשלהוסיףלעצמוידעוהבנה
ללמוד הבא המבוגר דבובר, אליבא הצעיר! מהתלמיד פחות לא לשינוי פתוח אף שהוא ויתכן
שצברנו והבנה ידע,הסתכלות של עושר ומאותו חיינו מניסיון מעצמנו, לו שניתן מצפה מאתנו
מציג בובר זאת, ועם ללמד. מוסמכים נחשבים אנו שבו תחום באותו בהתנסויותינו לעצמנו
אתחינוךהמבוגריםכשיחתגומלין,שבהשניהצדדיםשואליםשאלותומשיביםעליהן.המפגש

הדיאלוגיביןבניהאדםהואהבסיסושורשהחינוך.
עדיין מבוגרים, חינוך של במצב ומתחנך מחנך בין יותר הרבה הסימטריה למרות ובכן, 
פעולתההקפהתקפה.גםבחינוךמבוגריםמןהראוישהמורהיחווהבכוחדמיונואתמציאותם
את לחוות הפתיחות בו שתהיה הראוי מן המורה. את אותו, חווים שהם בעת הלומדים של
שהמורה בלא שלו. מבטו נקודת על לשמור בזמן ובו ראותם, נקודת מתוך בלימוד התנסותם
'ינתק שהמורה מאוד סביר – הזו ההקפה בלא הלימוד, הווית בתוך הלומדים עם יחד יהיה
לה קורא שבובר מהות אותה להם תועבר לא אך להם, יועבר שהידע יתכן מהלומדים. מגע'
'חינוך'.תהיהזוהרצאהשניתןלשמועאותהגםבאינטרנטאובהקלטה,ואיןצורךבמורההחי
והממשיהעומדממול.יהיהזהמצבבוהלומדיםשומעיםבלבדואינםמשתתפיםבשאלותיהםאו
בהערותיהם.לאזובלבדשהמורהאינומפעילאתההקפהכלפיהלומדים–גםהםאינםיכולים

להפעילאתההקפהכלפיו.יהיהזהמצבשללמידהללאדיאלוג–מצבשאינומצבשלחינוך.
בוברהאמיןשהדרךהנכונהללמדולחנךהיאדרךהדוגמההאישיתהצומחתבאופןספונטני
להשתנות והמוכן תלמידיו את לשמוע הפתוח הקפה, המפעיל המחנך השלם. מהאדם וטבעי
נתינתו דיאלוגית-טרנספורמטיווית; לחוויה פתח פותח ובכך דוגמה המשמש הוא – אתם יחד

ללומדיםהיאמֵעברלידעגרידא.
בתיאוריהםשלעמיתיםותלמידיםמצטיירבוברכמורההמביאעצמולדיאלוגעםתלמידיו.
לא הואהיהשואלשאלותשהביאואתהתלמידיםלמצואבעצמםאתתשובותיהםשלהם.הוא
רצהשתלמידיוילכובדרכו,אלאשאףשימצאואתדרכיהםבאופןאינדיווידואלי,ואפילויהיה
הדברכרוךהדברבמרדכנגדו.זאתמשוםשעבורוהחינוךמשמעו–שחרורהשלהאישיות,יחד

עםהחינוךלחייםבקהילההאנושית.
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תלת-שיח בהדרכה ובחינוך: תקשורת בפועל ותקשורת מועברת

חינוך בה יש ידע הקניית מלבד אולם הרגיל, במובן הוראה אינה אמנם בפסיכותרפיה הדרכה
באופן לפעול הדרישה המקצועית, האתיקה הוא, באשר לטיפול המגיע לאדם כבוד לערכים:
המקצועיביותרוהחשובמכל-היענותלקריאתהאדםהסובל.במאמרעלהדרכהבפסיכותרפיה
1994; )קרון, 'תלת-שיח' לה וקראתי בהדרכה המשתתפים שלשת שבין לתקשורת התייחסתי

1999(.ברצונילתארכאןאתהתלת-שיחביישומולחינוךמבוגרים.
קודקודים: שלשה בין בהדרכה התקשורת של המשולש למבנה מתייחס 'תלת-שיח' המונח
המטופל,המטפל-המודרךוהמדריך.התקשורתאינהחד-כיוונית,כפישבדרךכללמניחים,אלא
שאין משמעה בתלת-שיח לתקשורת והמודעות הלב תשומת הכיוונים. בכל לזרום יכולה היא
מתבונניםבמטופלבלבד,אובמהשמתרחשבחדרהטיפוליםבלבד,אלאמתבונניםגםבמתרחש
המדריך בין שתקשורת ההבנה על מבוססת זו אחרונה התבוננות המודרך. לבין המדריך בין
למודרךתשפיעגםעלמהשיתרחשביןהמטפללמטופל–ובכיווןההפוך,שהמתרחשביןהמטופל

והמטפלישפיעעלמהשיתרחשביןהמדריךוהמודרך.
אנימבחינהביןשתיאיכויותשונותשלתקשורת:תקשורתבפועלותקשורתמועברת.

התקשורתבפועלהיאהאינטראקציההמילוליתהמתקיימתבזמןאמתביןהמטפלוהמטופל
הרי מבוגרים, לחינוך זאת ניישם אם ההדרכה. בחדר והמודרך המדריך ובין הטיפול בחדר

התקשורתבפועלהיאהאינטראקציהבזמןאמתביןהמורה-מחנךלביןתלמידיו.
התקשורתהמועברתהיאתקשורתלא-מילוליתשאינהקשורהמידיתבזמןובמרחבלאירוע
הוא זה מרחב החינוך. ושל ההדרכה של המשולש במבנה הנוצר במרחב מתרחשת אלא בפועל,
בהמשך. אתאר אפיוניו ואת פסיכולוגי, כבמרחב בו להתבונן ניתן גם אך ישותי, אונטי, מרחב
בזמן מילולית לאינטראקציה – בהכרח לא אך – קשורה להיות יכולה המועברת התקשורת
שבו והמרחב האינטראקציה איכות המשתתפים, של עמדותיהם ידי על מושפעת היא האירוע.
מתרחשתהאינטראקציהכמוגםעלידיממדלא-מודעשלהתקשורת.היאמועברתדרךחווייתם
מתקשרים לא ואף נוכחים היו לא אשר אנשים לכלול גם יכולה אך המשתתפים, של המידית

בפועלבאותומרחבבעתהאינטראקציה.
ומנהלים – והמודרך והמדריך והמטפל, המטופל – זוגות שני רק נפגשים בפועל בתקשורת
המדריך כאשר ותלמידיו-חניכיו. המורה-מחנך בין הוא בפועל המפגש בחינוך: גם כך שיחה.
למבנה המתייחסים התקשורת לאפיקי בעיקר מודעים הריהם זו, ברמה מתקשרים והמודרך
הגלוישלההדרכה:המודרךמציגמידעעלהטיפוללמדריך,והמדריךמגיבלמידעזה.היבטים
הרחבת מהמדריך: המטפל שלמד מה באמצעות המטופל אל הלאה יועברו זו תקשורת של
ההבנה,פרשנויותשונותוכדומה.אלההםאפיקיתקשורתמודעיםוגלוייםהמתייחסיםבעיקר
התקשורת לאפיקי מודעים ותלמידיו המורה יהיו החינוך בתחום המילוליות. לאינטראקציות
המתייחסיםלמבנההגלוישלהחינוךוההוראה.התלמידיםיקבלוידעמפיושלהמורה,ידעאשר

ירחיבאתהשכלתםוהבנתם.
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בתקשורתהמועברתהאפיקיםפתוחיםביןכלשלשת–ואףיותר–המשתתפים,גםאםלא
כולםנפגשיםבפועל.אפיקיםאלהאינםגלויים,והמודעותלקיומםהיאחלקיתבלבד.התקשורות
לכשעצמם. למודרך המדריך שבין היחסים דרך וגם ובאמצעותה, ההדרכה בעת מועברות
התקשורותמעוצבותעלידיטבעהיחסיםההדרכתיים)סמכותנייםוחד-כיוונייםלעומתהדדיים
ואלמנטיםסובייקטיוויים )דידקטיאוהתייחסותי( סגנוןההדרכה ומאפשריםהבנהמשותפת(,
תקשורות מעביר המודרך-המטפל ההדרכה. חוויית עקב מהמשתתפים אחד בכל המתעוררים

אלהאלהטיפול,ובדרךזואלהמטופל.כאמור,העברהזוהיאמודעתרקבחלקה.

דגמי יחסים בין מחנך למתחנך והשפעתם

בשדההחינוך,התקשורותהמועברותמעוצבותדרךהיחסיםשביןהמורהלתלמידיוועלידיטבע
של ההוראה חוויית והתייחסותי. הדדי לעומת וחד-כיווני דידקטי-סמכותני וסגנונה: ההוראה
המורה-מחנךוחוויתהלמידהשלהתלמידים-חניכיםחוזרותומשפיעותעלהתקשורתהמועברת

בעתההוראה,גםמבלישהמורה-מחנךוהתלמידים–חניכיםיהיומודעיםלכך.
ישלהדגיששגםאםהיחסיםביןהמורהלתלמידיומאופייניםבחוםובתשומתלב,איןבכך
ככל-יודע, ולתפקד להופיע יכול המורה-מחנך לסמכותניים. היחסים הפיכת את למנוע כדי די
בעודהתלמידאינויודעומתייחסלדבריהמורהכאילוהיואמתאבסולוטית.יחסימורה-מחנך
ותלמיד-חניךכאלהמעורריםהערצהותלותאצלהתלמידולאיעודדואתמימושהעיקרוןשבובר

כההדגיש:שאילתשאלותובדיקהמחדששלמערכתההתייחסויותאל'העובדות'.
ביחסיההקפההדיאלוגייםהמאופייניםבהדדיותובשאילתשאלותפתוחהשלשניהצדדים,
עליהם, הזאת השיחה השפעת ואת הלומדים של מציאותם את דמיונו בכוח חווה כשהמורה
עמדתו את מעביר המורה-מחנך לכשעצמו הדיאלוגי במפגש המועברת. התקשורת מתקיימת
וערכיובאשרליחסיםביןאדםלאדםוביחסיםבתוךהקבוצהבאופןלאמילולי,עלידיהתנהגותו
והתייחסותוללומדים.עולההסיכוישפתיחותםשלהלומדיםלמפגשדיאלוגיגםמחוץלמסגרת
דיאלוגייםבמסגרותאחרות ויעודדומפגשים פתוחים יהיו עצמם תגבר,שהם הלימודיםהזאת
לבני-אדם ומהלומדים לתלמידיו, מהמורה – בתלת-שיח התקשורת תועבר כך חייהם. של
'זרםתתקרקעי'הזורם וכמין אחרים,לשותפיםבקהילההאנושית.כלזהמתרחשללאמילים

לצדהקנייתהידע.

התלת-שיח כבסיס מרחב-הביניים

כמרחב מתאר בובר אשר הביניים למרחב בסיס בו המועברת ובתקשורת בתלת-שיח רואה אני
הבינאנושישבויכולהלהתרחשהזיקהאני-אתה.גםבחינוךמבוגריםהאחריותעלכךשיתקיים
תלת-שיחמונחתעלכתפיהמורה.חינוךמבוגרים,בוברכותב,דורשאתכלהווייתושלהמורה.
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ההוראהעצמהאינהמחנכת.האדם–המורההואהמחנך,גםכאשרהואשותק,גםבדרךהתנהגותו,
ובעיקר–בנוכחותו.הואמנכחאתתלמידיו–מעניקלהםנוכחותכבניאדםוכשותפיםבמעשה
נוכחות הענקת גם שכן נוכחותו. את לו יעניקו לכךשתלמידיו זקוק המורה בעת ובה החינוכי;
היאהדדיתומתקיימתבמרחבהבינאנושי,ביןהווייתאדםלהוויתאדם.וכךכותבבובר,בשפתו
מנפש לבואאלא יכול ההוויה,שאינו ַהיתר של ל"הן" ובחרדה בצנעה 'האדם...צופה הפיוטית:
אדםלנפשאדם;בניאדםמגישיםזהלזהאתדגן-השמייםשלהיותעצמם')בובר,ב1965:131(.
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