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הוועד המנהל של ארגון המורים ליוגה בישראל אישר את החלטת ועדת האתיקה להשעות
את שמעון בן אבי מחברות בארגון לשנתיים וחצי (פרטים באתר)
עלינו לזכור שאנחנו לא מערכת לאכיפת חוק ופעלנו במסגרת המנדט שיש לנו בתואם עם
.האמנה האתית שלנו
ועדת האתיקה תיארה במכתב ,באופן מדויק ,את המורכבות של הדיונים ואת הרגשות שליוו
.את קבלת ההחלטה והמליצה שלא ללמוד אצל המורה בתקופת ההשעיה
.ליבנו עם התלמידות שחוו פגיעה; אנחנו כאן אם יש לכן צורך בעזרה ותמיכה
בתכנון ,יום עיון למתן כלים של עזרה ראשונה לעיבוד טראומה על רקע הטרדה או פגיעה
.מינית
ההשלכות המעשיות של החלטה זו :ארגון מורי היוגה בישראל לא יכיר בתעודות ששמעון בן
.אבי ייתן לבוגרי קורס מורים על לימודים שיתחילו מיום ההחלטה
.התעודות שניתנו למי שלמד עד לתאריך זה מוכרות
.אישור הלימודים לשנת תשע"ה מוכר על ידי הארגון לתלמידים שסיימו שנה א׳
.תלמידים שסיימו שנה ב' בשנת הלימודים תשע"ה ,התעודה מוכרת על ידי הארגון
אנחנו יודעים שלאור החלטה זו ,יבחרו חלק מהתלמידים להיערך מחדש לשנת הלימודים
הבאה עלינו לטובה ולא ללמוד אצל שמעון 0תוכלו ,אם תרצו ,לבחור קורס אחר להכשרת
מורים ליוגה ובוגרי שנה א' – להשתלב בלימודי שנה ב' בקורסים אחרים 0אנו מאחלים לכם
למצוא בהקדם את הדרך שתזין אתכם ותתמוך בכם להיות מורים טובים ולהצטרף לקהילת
.המורים ליוגה בישראל
אני מעריכה שחלק מכם גם עוברים תהליכים של אבל ופרידה ורגשות אחרים לא קלים 0אני
מקווה שהיוגה תתמוך בכם לעבד את מה שעובר עליכם ולצמוח להיות בני אדם טובים
.ומורים ליוגה ישרים ובעלי יושרה
.חשוב שנזכור שהיוגה פועלת בשדה של מידות טובות ,אמות מוסר וערכים
.אנחנו מחויבים לדהרמה – הסדר הנכון ,הצדק ,היושר והיושרה
בהיותנו בני תמותה ,חוק הקארמה חל עלינו 0מעשינו מונעים גם מדחפים ,תשוקות וסלידות
.ולמעשינו גם השלכות ותוצאות

אני מקווה שכולנו כקהילה ,וכול אחד ואחת מאתנו כפרט נשכיל למנף את אשר אירע כדי
.להיות בני אדם טובים יותר ולהרבות טוב בעולם
'.פתוחות לקבלת משוב ,דעה ,שיתוף וכו
אני מבקשת בהזדמנות זאת להודות לחברי ועדת האתיקה ששקדו ימים ולילות ,בזמן קצר
.מאוד ,לבנות מסמך נהלים ולטפל בנושא באופן מכובד ומכבד ללא מורא וללא משוא פנים
ציפי נגב ,יו"ר ארגון מורי היוגה בישראל

