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 הכרעות לפני אחת לא עומדים ומנהלים, חינוכיים יועצים הספר, בבית סגל אנשי מחנכים,

 המתקבלת הכרעה כל מאתגרים. בתלמידים לנהוג כיצד מורכבות: ופדגוגיות חינוכיות
 תמיד מתקבלת ההכרעה ומעשים. לפרקטיקות הקודמים ואמונות ערכים של תוצר היא
 לאחר שיבואו הימים רק ותקווה. עולם השקפת עבר, ניסיון מידע, בסיס על מסוים ברגע

 ההבנה או שהתקבלה ההכרעה הצדקת על רפלקציה ולאפשר פרספקטיבה לתת יוכלו מכן
 לא התנהגות על בתגובה ביומו יום מדי עסוק הספר בבית החינוכי הצוות שגויה. שהייתה
 בין חברות ערכי הקניית לימודית, ולהשקעה למוטיבציה עידוד ערכים, הקניית הולמת,

 שבהן הפעמים מעטים והצוות. התלמידים ההורים, בין אמון מערכת ובניית התלמידים

 שהוא הספר בית מנהל של המבט מנקודת אלה אירועים על ולשמוע להקשיב יכולים אנחנו
 של ספרו בראשו. עומד שהוא החינוכי במוסד למתרחש אחריות עליו שמקבל הראשון
 החברתיים המוסריים, ובאתגרים החינוכי במעשה להתבוננות צוהר פותח היימן אילון

  לתלמיד. המנהל שבין האישיים ביחסים ובראשונה ובראש והממסדיים,

 לקראת מובחרת. ביחידה ומנהל פיקוד בתפקידי מבצעי צבאי שירות סיים היימן אילון
 )או לנהל בארץ, הצבאיות המכללות ממפקד פנייה קיבל הממושך הצבאי שירותו סוף

 דתית צבאית פנימייה זו שפירא. במרכז עציון אור פנימיית על לפקד( הפורמלי: בתואר

 והיכולת המוטיבציה והערכת בלימודים הישגיהם סמך על נבחרים בה שהתלמידים
 הצבאית הפנימייה בוגרי דתית. הוויה עם ומשמעת צבאיים-קדם אימונים לשלב שלהם

 בצבא. מבצעיות ביחידות פיקוד לתפקידי מיועדים

 משש למיניהן סוגיות המחבר חושף רטרוספקטיבי, במבט ומרתק, ישיר לב, גלוי במסמך
 דומים גם בעת בה אך ייחודיים, מאפיינים בעל חינוכי מוסד בראש עמד שבהן השנים

 חינוך הוראה, כמשלבים עצמם את הרואים אקסטרניים או פנימייתיים חינוך למוסדות
  בישראל. החברה לכלל לתרום למטרה לה השמה ערכית חיים דרך והקניית

 נמוכים ציוניו לקבלו. אם להחליט מתקשה החינוכי שהצוות ציון של בסיפורו פותח הספר

 לשתף ציון של הקושי החברתית. מנהיגותו בולטת זה עם אך אגרסיבית, והתנהגותו
 כמפקד לקבלו. ההחלטה את חוזרים במבחנים השנה במשך העמיד ביקורת ולקבל פעולה

 וההתפרצויות הקצר" "הפתיל בשל להדיחו הסגל של לחצים לפני אילון עומד הפנימייה
 ההזדמנות 'תיכון לא "אנחנו כנגדו: שמתריסים והמדריכים המורים חבריו, כלפי

 של בדרך בוחר היימן אחרים במצבים כמו לפיקוד". צבאית פנימייה אנחנו האחרונה',
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 דרך והתוויית ומצוקותיו לנער הקשבה של הדדית, מחויבות בניית של אישי, קשר
 המסדרים מגרש על מכן, לאחר שנים ושלוש בהצטיינות לימודיו את סיים ציון משותפת.
 את לראות הצבאית בפנימייה לשעבר מפקדו זוכה עילית, יחידת של מסלול סיום בטקס
  החינוכית. עבודתו פירות

 עצמי ומביטחון משקל מעודף הסובל תלמיד עוזי עם היימן נוהג אישי קשר של דומה בדרך

 בדיבור אישית, בחשיפה דבר". בכל מצליח אתה לדבר, קל "לך היימן כלפי המתריס נמוך
 הצליח שבה הדרך ועל שלו אישיים כישלונות על המנהל-המפקד מספר העיניים בגובה

 אלא ומרוחקות, קרות פסיכולוגיות ותאוריות גבוה דיבור ללא עליהם. להתגבר
  לשינוי. מוטיבציה לגייס כוח לתלמיד הנותנים ובתבונה ברגישות באמפתיה,

 תלמיד במרכז עומד מהם אחד בכל חינוכיים. סיפורים עשר בחמישה משתף היימן אילון
 מערכת בתחום גבולות שמירת אי מורכבים: אתגרים ומנהליו הצוות לפני המציב אחר

 במשפחה קשיים תלמידים, בין אלימות היעדרויות, נמוכים, ציונים הזוגית, היחסים

 צבאיות-והקדם החינוכיות במשימות להתרכז לו מאפשרים ולא התלמיד על המשפיעים
 מרגש, לב בגילוי הקורא לפני נפרשים אלה כל – הדתי לחינוך המיוחדות אמונות ובעיות
 יום,-היום שפת בז'רגון המקובלת במילה בשימוש עממית אפילו )לפעמים פשוטה בשפה

 בלי מילים לדבר כלומר "לברבר", המילה כמו מקצועית לספרות במעבר קבילה אינה אך
  משמעות(. או טעם

 הסגל את לשתף דרכו בולטת הספר כל לאורך החינוכית. בעבודתו לבד אינו היימן אילון
 מתן באמצעות המורכבים בדיונים הן לו המסייע החינוכי ביועץ רבות ולהיעזר החינוכי
 החינוכי היועץ עבודת התלמידים. עם האישיים במפגשים והן אחרות ראייה זוויות
 מציג החינוכי היועץ למשל כך הספר. כל לאורך נשזרת מפקד-המנהל לעבודת השותף
 טיפח, שהמנהל התלמידים אחד לו שכתב זועם למכתב אחרת פרשנית מבט נקודת למנהל

 למעשה חדשות תובנות המציע הוא החינוכי היועץ נדרש. הדבר כאשר וננזף הוכח גם אך
 התפיסות חבריו. לפני המעשה על התרברב כך על ונוסף התלמידים אחד שעשה מוסרי לא

 לדיון מועברות הן אלא החינוכי, היועץ של בחדרו רק נשארות אינן והייעוציות החינוכיות
 תלמיד של פעמית-חד פרטנית בעייתית סוגיה על הדיון מוסב ובכך הצוות כל של משותף

 בלי עצמו על מקבל שהפרט משותפות נורמות של התוויה המאפשר ערכי עקרוני בדיון
  יעלו. וכאשר אם תלמיד של הייחודים לצרכיו גם להיענות יכולתה את תאבד שהמערכת

 ההתלבטויות על המחבר של החינוכית מתפיסתו להתרשם מקום יש הספר בקריאת
 ובעיקר הדתית( זו )כולל זהותם את בעצמם לבחון למתבגרים לסייע הצורך על המוסריות,
 'מורה הספר בשם גם ניכרת המחנך המפקד של הורית הכמעט גישתו בהם. להאמין

 המילה נמצאת שבהם הסוגריים את להוריד אפשר כי נראה הספר קריאת לאחר והורה'.
  הורה.

 חכמים דברי או שירים מילות בפעם פעם מדי משובצים עיוני-הסיפורי הטקסט בתוך

 כל במרכז העומדות פשוטות הלא והסוגיות התכנים את קצת המרככים ישראל ממסורת
 נוקשים ברזל כללי בעלת וצבאית דתית חינוכית ממסגרת שדווקא לראות מופלא פרק.
  לליבו. קרוב החינוכי שהשדה אדם כל של ליבו את ברגישות המרטיטה רוח עולה
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 הליברלית, רוחו בשל בשטח העובדים מקצוע אנשי יועצים, למנהלים, מומלץ הספר
 המובילים התפקידים בעלי על המוטלת העצומה האחריות במרחב הפועלת החינוכית
  החינוכית. במערכת
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