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לקוראים שלום וברכה!
מה החידוש שלנו לשנה הבאה?
כל אחד צריך להביא את החידוש שלו לעולם .כל אחד והעניין שלו .רבי נחמן אמר "כמוני"
(חיי מוהר"ן ,אות קס"ה) כמו שאני נלחמתי והגעתי ,כל אחד יכול להילחם ולהגיע .לא "להיות כמוני",
לא לחקות אותי ,אלא "להגיע למדרגתי" שהגשמתי את ייעודי עלי אדמות .ולזה – כל אחד ראוי ומסוגל.
רבי נחמן היה רבי נחמן .רבי זושא היה רבי זושא .וגם אני ,כמותם וכמו כל הצדיקים ,יכול ומוכרח להיות
מה שאני .האמת היא שאין לי אפשרות להיות שום דבר אחר – "בכל דוד ודור חייב כל אדם לראות את
עצמו" .זהו הדבר היחיד שחשוב באמת ,לראות מה נדרש ממני ומה כל דבר שקורה לי או שאני לומד,
אומר עבורי" .כי איש הישראלי צריך תמיד להסתכל בשכל של כל דבר ולקשר עצמו אל החכמה והשכל
שיש בכל דבר" (ליקוטי מוהר"ן תורה א') .אם אסתכל בכל דבר ואחפש איך הוא קשור אלי,
בלי לחקות אף אחד אחר ,בוודאי אגיע אל מקומי ,ואין שום דבר שבעולם שיכול באמת למנוע אותי
מזה( .הרב ארז משה דורון" ,קרוב אליך" -גליון )9
ברור שחקיינות היא דבר שאין בו ממש .אך חילוק יש בין להיות כרבי נחמן ובין להיות כרבי זושא.
רבי זושא לא השאיר אחריו דרך ומסלול ללכת בעקבותיו .כל עבודתו הייתה פנימית ומוסתרת ואין לנו
שום מושג בה .מי שינסה להיות כמוהו ויאחז במעשים שתועדו אודותיו – התנהגויות משונות ויוצאות
דופן וכדומה – יהיה חקיין ותו לא ,כי אין לו נתיב לרכוש בו את התוכן הפנימי שהמעשים הללו היו כלי
או מסווה עבורו .רבי נחמן לעומתו השאיר דרך סלולה לרבים .הוא הנחיל המון עצות לאדם באשר הוא,
התבודדות ,תמימות ,ופשיטות ועוד ,ואמר שמי שילך בהם – יוכל להיות כמוהו ממש .לא מדובר על
התנהגויות חיצוניות ,להיות חקיין של רבי נחמן .הדרכים הללו יובילו את ההולך בהם באמת וביושר
לגילוי עוצמותיו הפנימיות והאמיתיות ,עד כדי כך שהאדם יוכל להגיע לדרגה שהיה בה רבי נחמן.
הלוואי ונזכה( .הרב טוניק" ,קרוב אליך" -גליון )9

השאלה המרכזית המלווה כל דיון של צוות מורים הנערך בתקופה זו לשנת הלימודים הבאה היא  -מה יהיה החידוש
שלנו בשנה הקרובה? לאיזו דרגה גבוהה יותר ברצוננו להביא את יעדי בית הספר  -מה המסלול שנתווה לתלמידינו
שילכו בו .מה הנתיב היותר מתאים לנו להתוות לאוכלוסיית התלמידים שלנו.
דיונים אלה צריכים לבוא ממקום של התבוננות אמיתית ולא בגלל שיקולי רגע או משום שדברים אלה או אחרים
קיימים במוסדות אחרים .אם כך נחשוב ,נתכנן ונפעל הרי זה יהיה החידוש בשליחות שלנו.
בברכה:
שייקה שפירא ועדיה הדר
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"כבר ידעת הרבה שבהכרח שיעבור על האדם כמה וכמה שינויים בכל יום
וצריכין להאמין שהכל לטובה ,אפילו כל מיני בלבולים ומניעות העוברים בכל יום,
ובפרט בצוק העיתים הללו באחרית הימים האלו.
ואין חיותינו כי אם על חסדיו המרובים.
ואם עדין אתה משתומם ממה שנעשה עמך ואתה מבקש לישב בשלוה.
גם אני חפץ בזה ,אבל מי שזוכה לזה ,בפרט בעיתים הללו עת צרה הוא ליעקב וממנה יושע.
רק צריכין להפוך היגון והאנחה לשמחה ,מה שאף על פי כן אנו זוכים לכל הנקודות טובות שאנו חוטפין בכל יום
ובכל יום יהיה בעיניך כחדשים ,קווה להשם ויושיע לך".
(מתוך :עלים לתרופה ר' נתן מברסלב)
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הילד לא קם לתפילה  -מה עושים?
© הרב צביקה מור ,1אתר לב אבות

http://levavot.org.il/show.asp?id=61410

אתם מספרים ש"הילד לא קם לתפילה כבר כמה שבועות" ,ואי אפשר שלא לשמוע את הצער האמיתי שמציף אתכם .זה
באמת קשה מאד לראות שהילד שלך ,בשר מבשרך ,לא הולך בתלם ולא מיישר קו עם הבית.
אתם מרגישים שעולמכם חרב ,והחלום והתקווה שלכם מתנפצים על סלע המציאות .זה הבן הבכור שלכם ואף פעם לא
התמודדתם עם המצב הזה .שמעתם פה ושם מחברים ומכרים על בניהם שלא הקפידו על תפילה וקיום מצוות ,ולא עשיתם
את ההשלכה אליכם .לא אמרתם לעצמכם "גם לנו זה יכול לקרות" .השותפות שלכם בצערם התפוגגה כשחזרתם הביתה.
באותם ימים ,בנכם היה בן  8ממש "ילד טוב רעננה" ויד ימינו של הגבאי .בגיל  8לא הייתה לו כל כך ברירה כי בתמימותו
הילדותית נכנסה התפילה בסדר היום שלו .יש ארוחת בוקר ,בית ספר ,שיעורי בית ,צחצוח שיניים וגם תפילה בבית
הכנסת ובלי שאלות .בגיל  9כבר אמר "אנעים זמירות" ובגיל " 10פסוקי דזמרה" וקבלת שבת .לא חלמתם שיום יבוא
ובנכם יבקר בבית הכנסת רק לפעמים או כשסבא וסבתא מגיעים וממש לא נעים.
אתם מספרים שאחרי בר-המצוה עוד היה קם למניינים מאוחרים לפעמים אפילו ב 10-בבוקר ,וגם את זה בקושי בלעתם,
אך התנחמתם בזה שבכל זאת הוא הולך לתפילה .לאחר שנה כבר התחיל לדלג על חלק מהתפילות ועל התפילין שנשארו
יתומות בארון .גם כאן אתם מוצפים ברגשות כי אלו תפילין שקנה לו סבא חיים ז"ל חודשיים לפני שהלך לעולמו.
נסו לצאת רגע מהמערבולות הרגשיות שמציפות אתכם ולהתבונן על כל התמונה מבחוץ .קחו  2נשימות עמוקות וחבשו
לכמה דקות כובע של אנשים זרים ,שלא מכירים כלל את בנכם ומביטים עליו בפעם הראשונה .אם זה ממש קשה לכם ,נסו
לחשוב עליו כעל סתם אדם מהרחוב שראוי ליחס הוגן ולתעודת יושר.
איך הוא נראה עכשיו? האם הכל שחור? האם אין משהו טוב בנער הזה? האם הוא רק סביב עצמו ולא אכפת לו כלל
מהסביבה ,מהוריו אחיו וחבריו? האם אתם מסוגלים לראות איזה נטיף של אידיאליזם מאחורי ערמת השער שמכבידה על
ראשו? ומה עם ה"בין אדם למקום"? האם הוא זנח הכל? מה הוא בכל זאת מקיים? האם יש משהו כזה ולו הקטן ביותר?
ומה עם ה"בין אדם לחברו"? האם הוא כל כך מושחת או שמא חבריו רואים בו הרבה טוב? האם הוא שותף במטלות
הבית? האם נותן מעצמו?
סקירה קצרה תאפשר לכם לראות צדדים חיוביים בבנכם ש"נעלמו" בינתיים מעיניכם בגלל הנושא של התפילה ,כאילו
שהאדם נבחן רק ע"פ תפילתו.
אמרתם "הבן שלנו לא קם לתפילה" .ואם הוא יקום לתפילה ,אז מה? מי אמר שיגיע לבית הכנסת? ומי אמר שכשיגיע
באמת יתפלל? ומי אמר שיתפלל מקירות ליבו?
אז הבעיה היא לא במה שהוא לא קם לתפילה .הבעיה היא שהוא לא מתפלל .אבל מי אמר שהוא לא מתפלל? ואתם עונים
נחרצות "ברור שהוא לא מתפלל ,הרי הוא לא עומד להתפלל אפילו בבית!" ,אבל מי אמר? אולי יש לו את התפילה שלו?
אולי הוא מתקשר עם ריבונו של עולם בדרך שלו? נכון שיש לנו את התפילה שתקנו אנשי כנסת הגדולה ,ובעזרת ה' ועם
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הרב צביקה מור ,ר"מ בישיבה תיכונית חורב ,מאמן הורים ונוער בישיבות תיכוניות.
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הרבה תפילה הוא גם יחזור אליה ,אבל התפילה ביסודה היא דבר אישי ואינטימי ורק הגלויות גרמו לפורמט זהה לכולנו
(רמב"ם הלכות תפילה פ"א הלכה ב-ד).
ויש בבן שלכם משהו נפלא שאולי לא שמתם לב אליו .הוא נער חרוץ מאד שעמל להגשים את מטרותיו .ראו את ההדרכה
שלו בת נועת הנוער ,כמה הוא משקיע בה ואיך כל חניך שלו מקבל יחס כאילו היה בן יחיד .מה שבנכם רואה בו ערך
ומתחבר אליו הוא עושה אותו עם כל הלב .ועוד משהו ,שימו לב שהוא לא מוכן ללכת לתפילה בבית הכנסת בשבילכם או
בגלל המוסכמה החברתית .יש בזה משהו עצום .הייתם רוצים שיחיה בשקר עם עצמו רק כדי לרצות אתכם? על אחי יוסף
ש"לא יכלו דברו לשלום" כתוב "מגיד שבחם ,שלא היו אחד בפה ואחד בלב" .אז ,יש לבן שלכם את מידת האמת לפחות
במובן הבסיסי שלה.
ואתה אבא יקר ,נסה לדון את בנך לכף זכות ,הרי אחרי הכל הוא בנך .גם אם נתת לו דוגמא של  3תפילות במניין וללא
דיבורים ,האם הוא קיבל דוגמא מופתית בבית הכנסת שלך? מה עם כל הדיבורים ,העלונים והעיתונים? וגם בבית ,האם יש
תפילה בבית שלך? האם היא מקיפה את חייכם? וחוץ מזה האם התפילה היא מצוה שכל כך קל לקיימה? הרי צריך בגרות
ויראת שמים גדולה להתפלל כל יום  3פעמים אותה תפילה ובכוונה?
צריך סבלנות .הנושא עכשיו הוא לא התפילה של הבן אלא האישיות שלו והקשר הטבעי והבריא שלכם איתו שנשחק מאד
מאז שהצבתם זרקור על התפילה וקיום המצוות שלו ועשיתם אותם חזות הכל .במו ידכם לימדתם אותו שהאהבה כן תלויה
בדבר .בסוף תאבדו לגמרי את הבן ולא רק את התפילה שלו .דווקא הקשר הבלתי מותנה והאמון יכולים להצית בו מחדש
את אש התפילה.
ובקשר לתפילה ,התפילה עומדת "ברומו של עולם" ,ולא כדאי שתכניסו אותה לטבלאות המשמעת הבנליות שלכם .עכשיו
הוא נער והוא בודק מה מתאים לו ולמה הוא יכול להתחבר .זה תהליך טבעי ונכון ,הרי הוא צריך לבחור בתורה ובמצוות
כדי לקיים "בכל לבבך ובכל נפשך" .הלב נחוץ פה ,וללב יש קצב בניה משלו.

"התפילה מוציאה לפועל את הכמוס
בעמקי הנשמה.
כפי גודל טהרתו הפנימית של האדם,
כן גדולה עמקות התפילה
ועוצם ביטויה".
(הרב משה צבי נרי'ה זצ"ל)

מנו"ף  -מכללה ירושלים  -רח' דובדבני ת.ד  16078בית וגן  91160טל 02-6750912 :פקס0732750662 :
אתר אינטרנט www.yalkut.com :אימיילmanof@macam.ac.il :

7

היכן אנו על המפה?
לסיכומה של שנה
© שייקה שפירא ,מתוך הספר "הערכה ומדידה בית ספרית"

הנחות יסוד:
 מחזור חיי בית הספר דומה לשלבי מחזור חייו של האדם  /הצמח  -התחלה ,צמיחה ,בגרות
ודעיכה.
 ניהול נכון ומותאם מאריך את איכות וחיי בית הספר.
 שיטתיות מקדמת ,עשויה למנוע דעיכה ונפילה של מוסד.
לכן ראוי שכל מוסד חינוכי יאבחן עצמו היכן ביה"ס ממוקד במפת מחזור בית הספר .תהליך זה חשוב לעשות עם
צוות בית הספר .לאחר "מיקום" ביה"ס במפת המחזור יש לעבור לתהליך של קבלת החלטות לגבי המשך הצמיחה.

גורמים לדעיכה של בית ספר (דוגמאות):
חוסר שיטתיות ומקצועיות בנושאים הבאים:
-

תהליכי אבחון ,בקרה של תהליכים ותפוקות  +הסקת מסקנות.

-

אין התייחסות או תוכניות מותאמות לצרכים של תלמידים קיימים.

-

אין חשיבה למענה לצרכים של פוטנציאל נרשמים.

-

חוסר רענון או התאמה למציאות משתנה.

-

פיתוח מקצועי או עקבי של המורה  /הצוות ,במידה מועטה.

-

שימוש מועט בכלי ניהול מקצועיים.

-

חזון "עתיק" שאינו מתאים למציאות העכשוויות.

-

חוסר תגובה.

-

הכחשה.

-

חשש משינוי.

-

מאגר כישורים מקצועי דל.

-

תלות באיש אחד.

מניעת נסיגה והתחדשות של בית הספר – כיצד?
שלב א .שימוש בכלים מקצועיים כגון:
-

דרכי יישומו של החזון.

-

בדיקת מתמדת של שביעות רצון (תלמידים ,הורים ומורים).

-

בדיקה עקבית ושיטתית של יישומי החלטות ,ועדות.

-

הערכה ,מדידה ומעקב שיטתי.
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-

בדיקת הישגים ותפוקות במישורים שונים.

-

איתור צרכים של לקוחות חוץ.

-

איסוף וסיכום הנתונים( .הנ"ל)

-

המלצות  /תכנון ומעקב.

-

מבנה ארגוני מותאם  /הפעלה ושיתוף צוות.

שלב ב .קבלת החלטות עתידיות לגבי פעילויות הקשורות ל:
 צרכים של תלמידים קיימים. צרכים של קהלים חדשים. עדכון תוכניות שונות. מענה לצרכים חדשים. קידום ופיתוח מורים  /צוות. אקלים  /אווירה. התאמת סגנון תרבות הניהול. קהילת הורים. התאמת המבנה הארגוני לתוכניות ולמטרות החדשות – עכשוויות. בניית תוכניות יישומיות ,לו"ז ,משוב ומעקב. -שיווק.

זקוק לעזרה? מתלבט?
רוצה לחשוב בחברותא?
בוא נתייעץ ביחד
לקביעת פגישה אישית ודיסקרטית
שייקה שפירא
נייד050-5500000 :
משרד מנו"ף02-2050512 :
מיילshapiray@macam.ac.il :
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לנהל באמצעות פתגמים

2

© פרופ' עדנה אפק
הפתגם מקפל בתוכו חוכמת חיים ומוסר השכל .הפתגם מהווה אמירה קצרה ,ממצה וקולעת .במקום להרבות במילים
ובהסברים ,ניתן להשתמש בפתגם ולקלוע ללב העניין .מאחר שכך ,יכול הפתגם לשמש פתיח לדיון במהות הארגון
וכמתווה דרך להתפתחותו העתידית של הארגון .להלן תובא דוגמה לעבודה ניהולית בעזרת פתגמים.
הפעילות:
מטרת הפעילות :לאפיין את הארגון – מצב עכשווי לעומת מצב אופטימאלי.
מתי? בתחילת שנת הלימודים ,במהלכה ועם סיום השנה.
מי המשתתפים? כל אנשי הצוות.
מה החומרים? פתגמים [דוגמאות לפתגמים מובאות בנספח] -ניתן ורצוי לבקש מהמשתתפים להוסיף פתגמים משלהם.
מהלך הפעילות
חלק א :איפיון מצב עכשווי באמצעות פתגמים
 .1פתיחה  -המנהל יציג בפני הצוות את מטרת הפעילות ויעלה את השאלה הבאה :איזה פתגם מאפיין את הארגון
שלנו?
קושי צפוי  -אמירות מהסוג הבא" :אינני רואה קשר בין פתגמים והארגון שלנו"" ,פתגמים הם משהו מאד
כללי" ,וכיו"ב
 .2עבודה יחידנית  -המשתתפים ,בעבודה יחידנית ,יבחרו מבין הפתגמים את הפתגם המתאים ביותר לאיפיון העכשוי
של הארגון .כל משתתף יכתוב מדוע הוא חושב שהפתגם שהוא בחר בו מאפיין את הארגון .
 .3ישיבה בקבוצות בנות  - 3-4החלטה משותפת על הפתגם המתאים ביותר לאיפיון הארגון במצבו העכשוי .אם
הקבוצה מתקשה לבחור בפתגם אחד כמייצג את הארגון ,מוצע לדרג את הפתגמים לפי מידת התאמתם ולהבהיר
מדוע דורגו כפי שדורגו.
 .4דיון במליאה  -בחירת הפתגם המייצג והבהרה מדוע הוא מאפיין באופן המיטבי את הארגון במצבו העכשוי.
ושאלה -האם באמת הארגון פועל על פי הפתגם? מה יש לשנות ומה יש לשפר?
חלק ב :תיאור מצב עתידי באמצעות פתגמים  -הפעילות בחלק זה מתבצעת באופן דומה לפעילות בחלק א' ההבדל
העיקרי הוא בחומרים.
טבלה לחלוקה:
פתגמים המאפיינים מצב עכשווי

פתגמים המלמדים על מצב רצוי

הערות והסברים

הרעיון שאוב מWHITNEY AND GIOVAGNOLI (1997) 75CAGE RELATING QUESTIONS :
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10
נספח -דוגמאות לפתגמים[ :אלה דוגמאות בלבד ניתן וצריך להוסיף ולגרוע]
" הווה זנב לאריות ,ואל תהי ראש לשועלים".
" אל תסתכל בקנקן ,אלא במה שיש בו".
" איזהו חכם? הלומד מכל אדם".

(אבות ד' ,כ')

(אבות ד' ,א')

" איזהו מכובד? המכבד את הבריות".
" טוב שם ,משמן טוב".

(אבות ד' ,כ')

(אבות ד' ,א')

(קהלת ז' ,א')

" איזהו חכם? הרואה את

הנולד"( .מסכת תמיד ,דף לב)

" תפסת מרובה – לא תפסת".

(בבלי ,סוכה ,ה' ,ע"א)

" לא הביישן למד ,ולא הקפדן מלמד".

(אבות ,ב' ,ה')

" אל תדין (תדון) את חברך עד שתגיע למקומו".
" מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך".

(אבות ב' ,ד')

(בבלי ,שבת ,ל"א ,ע"א)

ועוד – מתוך פתגמים יהודיים:
" אל תהיה חכם במילים; היה חכם במעשים".

4

ואמירות נוספות:

" אל תצפה לתהילה שחוכמתך אינה מצדיקה".

 אובדן דרך מתחיל באובדן מטרה.

" קודם כל תקן את דרכך ,ואחר כך את זו של זולתך".

 הדרך אל המטרה מתקצרת ככל שהמטרה

" מי שמשתתק ראשון בויכוח ראוי יותר לשבח".

מוגדרת באופן ברור יותר.

" אדם אשר אינו מנסה ,בור .אדם אשר מנסה ,חכם".

 הדרך למטרה גדולה רצופה מטרות קטנות.

" חכם הוא האדם אשר אינו משלים בחוכמתו".

 ההצלחה איננה נמדדת ברגע אלא במשך

" מצאת – יגעת ,לא מצאת – לא יגעת".

הזמן שהיא שורדת.

" אין אדם מעיד על עצמו".

 ההצלחה היא ברית בין החלום לתעוזה.

" אין דבר טוב יוצא מתוך מריבה".

 ההצלחה טמונה ביכולת להבנת טעויות
העבר.
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ממדים להערכת מורים
ממד  – 2תחום הדעת  ©/ראמ"ה
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/Haarachat_Morim/Haarachat_Morim.htm

הכלי להערכת מורים נבנה ע"י ראמ"ה ,משרד החינוך .הכלי כולל תיאורים התנהגותיים של המוערכים בכל אחד
מהמרכיבים בארבעת מדדי-העל ,ברמות ביצוע שונות ,המבטאות סולם התפתחות מקצועית .להלן הממד השני:
ידע בתחום הדעת ובהוראתו
 בקיאות בתחום הדעת ובהוראתו ושימוש בשפה מקצועית.
 הכרת תכנית הלימודים של תחום הדעת.
 התאמת משאבים ותהליכי הוראה למאפייני תחום הדעת ולמאפייני התלמידים.
 תכנון ההוראה והלמידה תוך התייחסות לקשיים אופייניים.
 קישור לתחומי דעת אחרים.

ממד  – 1תחום הדעת
יעד בתחום הדעת ובהוראתו
מרכיבים

מתחת לרמת
בסיס
0

רמת בסיס
2,1

 לוקה בידע
ובהבנה בדבר
עקרונות ,מושגים
ותהליכים
מרכזיים בתחום
הדעת ובהוראתו.
 שפתו המקצועית
שגויה או דלה
וחסרה.

 בקיא ברמה הנדרשת
בעקרונות ,במושגים
ובתהליכים מרכזיים של
תחום הדעת ובהוראתו.
 משתמש בשפה מקצועית
ברמה בסיסית.

הכרת תכנית
הלימודים של
תחום הדעת

 אינו מכיר את
תכנית הלימודים
של תחום הדעת.

 מכיר את תכנית הלימודים
של תחום הדעת שמלמד
בכיתתו.
 עוקב אחר ההתקדמות
בתכנית הלימודים אל מול
התכנון תוך הסתייעות
בעמיתים המלמדים בתחום
הדעת.

התאמת משאבים
ותהליכי הוראה
למאפייני תחום
הדעת ולמאפייני
התלמידים

 מתקשה בתכנון
ובהתאמת
פעילויות הוראה-
למידה ומשאבים
לנושא הנלמד.

 משתמש במשאבים קיימים
בבית הספר להוראת תחום
הדעת.
 מכיר חומרי הוראה-למידה
בתחום הדעת ומשלב אותם
בהוראה.

בקיאות בתחום
הדעת ובהוראתו
ושימוש בשפה
מקצועית

רמת מיומן
4,3

רמת מצטיין
6,5

...וגם:
 מגלה בקיאות רבה בתחום
הדעת ,מבין לעומק רעיונות,
מושגים ,עקרונות וערכים
הכלולים בו ומכיר היטב את
דרכי החקר המרכזיות
בתחום ובהוראתו.
 מתבטא בשפה המקצועית
תקנית בע"פ ובכתב.
 מנצל מדי פעם הזדמנויות
להרחיב את הידע של
התלמידים בשפה המקצועית
של תחום הדעת.

 ...וגם:
 משמש מקור ידע בתחום הדעת
בבית הספר ונתפס כבר-סמכא
בעיני שאר המורים.
 בקיא בתפניות מרכזיות
ובדילמות עדכניות בתחום הדעת
ובהוראתו.
 משתמש בשפה מקצועית תקנית
ועשירה ומעדכן אותה בהתאם
להתפתחויות ולחידושים.
 מנצל בקביעות הזדמנויות
להרחיב את הידע של התלמידים
בשפה המקצועית של תחום
הדעת.
...וגם:
 מוביל את בניית תכנית
הלימודים של הוראת תחום הידע
בבית הספר.
 מנחה מורים העוסקים בהוראת
התחום.

...וגם:







יודע לנתח את תכנית
הלימודים ולפרש אותה.
עוקב אחר ההתקדמות
בתכנית הלימודים אל מול
התכנון ומעדכן בהתאם,
ובכלל זה משאבים וכלים.
עוקב אחר העדכונים שחלים
בתכנית הלימודים על פי
חוזר מנכ"ל ,מפמ"רים וכד'.
...וגם:
מתאים את המשאבים ,את
תהליכי ההוראה-למידה-
הערכה ואת משימות
הלמידה למאפייני התחום
ולמאפייני התלמידים.

...וגם:
 מפתח פעילויות הוראה-למידה
ומשאבים חדשים להוראת
התחום ומתווך אותן לצוות של
בית הספר ו/או מחוצה לו.
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תכנון ההוראה
והלמידה תוך
התייחסות
לקשיים
אופייניים

 מאתר באופן חלקי
קשיים בלמידת
תחום הדעת ו/או
אינו נותן מענה
לקשיים אלו.

 מתכנן את דרכי הלמידה
ומאתר חלק מהקשיים
האופייניים בתחום הדעת
(תפיסה מושגית ,שגיאות
נפוצות ,תפיסות מוטעות
וכו').
 מספק מענה לחלק מקשיי
הלמידה.

קישור לתחומי
דעת אחרים ו/או
להיבטים ערכיים

 אינו מקשר לתחומי
דעת אחרים גם אם
הדבר רצוי או
נדרש.

 מקשר באופן לא שיטתי או
לעיתים רחוקות לתחומי
דעת נוספים התורמים
להבנת תחום הדעת.











...וגם:
ההוראה מבוססת באופן
שיטתי על ידע (תיאורטי
ו/או מעשי) בנוגע לדרכי
למידה וקשיים אופייניים
בתחום הדעת (תפיסה
מושגית ,שגיאות נפוצות,
תפיסות מוטעות וכו').
מפעיל מנגנון מובנה
לבחינה מחודשת של
תכנון ההוראה לנוכח
אופנויות הבנה של
תלמידיו (למשל ,שגיאות
מושגיות אופייניות).
...וגם:
מקשר בין סוגיות מרכזיות
בתחום הדעת לבין סוגיות
רלוונטיות בתחומי דעת
אחרים התורמים להבנת
תחום הדעת.
מגלה פתיחות ועניין
בתחומים מגוונים
הקשורים למקצוע
ההוראה ופועל להרחבת
השכלתו הכללית.
נותן ביטוי בתכנים
הנלמדים בתחום הדעת
להיבטים חברתיים ו/או
ערכיים ו/או מוסריים.

...וגם:
 מתעדכן בשיטות חדשניות
ומיישמן.
 מפתח דרכים ושיטות ייחודיות
ללמידה ולהתמודדות עם קשיים.

...וגם:
 פועל להרחבת הידע וההבנה של
היבטים בין תחומים ומשמעותם
להבנת תחום הדעת ומיישמם
בהוראה.
 מכיר מגוון של מקורות להרחבת
ידע ודעת.

"בדוק אילו יעדים שתכננת ,יושמו".
(מתוך' :טיפים לעת מצוא' ,שייקה שפירא)
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מה בעבודת בית ספרך מזכיר לך דברים שהפריעו לך
כשאת/ה היית תלמיד/ה?3
© פרופ' עדנה אפק
כולנו היינו תלמידים .אפשר שהיו דברים שהפריעו לנו בבית הספר ואולי אפילו גרמו לכך שלא למדנו בחשק רב.
האם ייתכן שאותם דברים שהפריעו לנו ,אז ,קיימים בעבודת בית ספרנו ,היום? אם כן ,מה הם ,האם הם באמת מפריעים,
וכיצד אפשר להימנע מהם?
לעיתים אנחנו עדים למצב של דיסוננס קוגניטיבי כאשר אנחנו נוקטים במהלכים ,או מתנהגים או דורשים מתלמידינו
דברים שהפריעו לנו כתלמידים.
הצגת השאלה תציף דברים אלה ותאפשר לנו לברר את מידת נחיצותם בבית ספרנו.
מטרת הפעילות :לברר האם ועד כמה אנחנו פועלים על פי דפוסים שנתקבעו בצעירותנו .ואם כן ,עד כמה דפוסים אלה
מתאימים ואו נחוצים לעבודה הבית ספרית העכשוית.
הפעילות:
מתי? אין חשיבות למועד .כל מועד יכול להיות טוב.
מי? צוות :טבלה לחלוקה ( ראה להלן).
קשיים צפויים:
אפשר שיעלו דפוסי התגוננות כגון:
 "האופן שבו למדנו היה מצויין ואין לשנות ממנו". "אין קשר בין מה שהיה בעבר למה שקורה בבית ספרנו". ייתכן שמורים ותיקים יאמרו – "זאת שאלה חסרת חשיבות" – "אנחנו נמצאים במרחק שנות אור ממה שהיה בעבר"."יש לנו היום מחשבים ואמצעי הוראה טכנולוגיים אחרים".
מהלך הפעילות:
הצגת השאלה" :מה בעבודת בית ספרך מזכיר לך דברים שהפריעו לך כשאת/ה היית תלמיד/ה"
המנחה יציג את מטרות הפעילות ויבהיר מדוע חשוב לדון בשאלה הנ"ל.
שלב א' -עבודה יחידנית  -כל משתתף יכתוב לפחות שני דברים שהפריעו לו בעת לימודיו בבית הספר ושקיימים
בעבודת בית הספר הנוכחי.
שלב ב' -עבודה בקבוצות בנות  3-4משתתפים ,השוואה בין הדברים שנכתבו בשלב א ויצירת רשימה אחידה.
שלב ג' -עבודה במליאה  -סבב ורישום על הלוח של הדברים שעלו בקבוצות .אין לחזור על דברים שכבר נאמרו .דירוג
הדברים על פי מידת "ההפרעה " שלהם לעבודת בית הספר.
3

בעקבות
75 Cage Rattling Questions, p.90 Whitney and Giovagnoli
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שלב ד' -החלטות לגבי "ביעור" הדברים המפריעים .מתי ואיך? בבת –אחת? בהדרגה?
קביעת מועד לבדיקת היישום.
נספח :טבלה למילוי בשלב א' ו-ב'.
הטבלה להלן היא דוגמה בלבד וניתן להוסיף ,לשנות ולגרוע ,על פי הצורך.
התחום

דברים שהפריעו לי

דברים שקיימים היום

כשהייתי תלמיד/ה

בעבודה הבית ספרית

פירוט והערות

יחסי מורים -תלמידים
האווירה בכיתה
פעילות [או העדר
פעילות בהפסקה]
פעילות אקסטרא-
קוריקולרית ( מחוץ
לתכנית הלימודים)
אופן ההוראה והעזרים
המטלות

"כבונה צוות,
עליך ליצור אוירה חופשית ממתחים ומלחצים,
אוירה שבה יוכל הצוות שלך ליהנות מעבודתו".
(מתוך' :טיפים לעת מצוא' ,שייקה שפירא)
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סיום שנה  -ההנהלה בעיני צוות המורים
שאלון
© שייקה שפירא ,מתוך הספר "הערכה מדידה בית ספרית"
לצוות המורים שלום,
לקראת סיומה של שנת הלימודים ,גם אנו ,ההנהלה רוצים לקבל משוב מצוות המורים ,על מנת ללמוד ולהשתפר
(ואפילו לקבל חיזוקים)...

אנא ,תנו ציון לכל היגד ,הציון  1הנו הנמוך ביותר ,הציון  5הוא הגבוה ביותר ,ניתן להוסיף הערות.
1
הנושא

2

3

4

5
הערה

נגישות להנהלה
ציפיות ההנהלה בהירות
ניתן גיבוי בעת הצורך
ניתנים פתרונות מקצועיים בעת הצורך
יש עם מי להתייעץ
יש נכונות לעזור למורה
יחסי ההנהלה והצוות טובים
ההנהלה מיידעת את המורים
ההנהלה מסייעת בהטמעת תקנון תלמידים
ההנהלה ערה לצרכים של המורים
ההנהלה ערה לצרכים של התלמידים
ההנהלה נוהגת ביושר
ההנהלה משדרת אמינות
ההנהלה פועלת ליישום מטרות בית הספר
ההנהלה אינה נוהגת איפה ואיפה
ההנהלה משתפת את המורים בהחלטות
ההגדרות של בעלי התפקידים ברורות לכולם
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ההנהלה מאצילה סמכויות
יש תכניות לימודים
יש תכנית לאקלים חברתי
ההנהלה עוקבת ונותנת משוב
ההנהלה נותנת הנחייה ותמיכה מקצועית
עבודת ההנהלה מאורגנת ומסודרת
ההנהלה יוזמת פרויקטים חדשים
ההנהלה מעורה בעבודת המורים
ההנהלה נותנת משוב אפקטיבי למורים
ההנהלה דואגת לשיווק המוסד ותדמיתו
ההנהלה יודעת לקבל ביקורת
ההנהלה מטפחת קשר עם ההורים
ההנהלה דואגת להשתלמויות למורים
שונות:
דברים שחשוב לי לומר:
______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
הארות והערות נוספות:
______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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דף פעילות למורה לסיום השנה
© שייקה שפירא ,מתוך יומן ילקוט המנהל

מאגר חלקי זה יסייע למנהל לקיים את פגישת הסיכום עם כל מורה בנפרד.
שם המורה ______________ :תאריך______________ :
 מסירת ציונים והערכות למחנכים במועד שנקבע.
 רישום מדויק בטופסי תכנון חומר (רישום של ביצוע התוכנית) .יש לצרף לדו"ח בכתב לגבי מקצועות שיש בהם
פיגור משמעותי ויש לכך השלכות לשנת הלימודים הבאה.
 מסירת יומנים של מורים מקצועיים (אומנות ,התעמלות ,כיתה טיפולית וכו').
 מסירת ספרי עיון המומלצים לרכישה לחדר העיון בספריית ביה"ס.
 החזרת ספרי לימוד של ביה"ס ,המצויים בידי המורים.
 מסירת פריטים שמצויים בכיתה או בבית( ,אשר הוכנו במרוצת השנה על-ידי המורה) ,לקטלוג במרכזיה
הפדגוגית של ביה"ס.
 מסירת רשימת התלמידים הזקוקים למבחני מעבר ומסירת טופסי המבחן ומועדיו (נא לצרף עותק של הרשימה
וטופסי המבחן).
 סיכום בכתב לגבי יישום יעדים לשנה"ל ,תוצרים והערות.
 מסירת הצעות ,הארות והערות לימודיים ,חינוכיים ,חברתיים ומנהליים.
 נא להביא לפגישה את מחברת המערכים של השנה (המחברת תוחזר למורה מיד לאחר החתימה).
 סיכום בכתב של השנה החולפת לפי כיתות ,קבוצות (בתחום החינוכי ,לימודי ,יוזמות ,פעילויות והמלצות לשנה
הבאה).
 דיווח מסכם על שעות פרונטאליות (אופק  /עוז לתמורה).
 בקשות סופיות מעודכנות למערכת (שעות ,מקצועות ,ימים חופשיים וכו').
 מסירת כתובת ומספר טלפון של המורה בתקופת החופש.
 בעלי תפקידים – סיכום פעילות והמלצות לשנת הלימודים הבאה.
 סידור הכיתה (הורדת קישוטים ופינוי הכיתה והארונות מכל החפצים).
 קביעת פגישה עם הורי התלמידים הזקוקים ללמידה נוספת בחופשת הקיץ או למבחני מעבר (נא לצרף רשימה).
 המלצות לשנת הלימודים הבאה על הכיתה שאותה חינכת השנה.
 מסקנות מהפעלת שעות פרונטאליות (אופק  /עוז ותמורה).
 קבלת שיבוץ ראשוני מהמנהל( ,כיתות ,מקצועות ,סה"כ שעות).
 קבלת תוכנית לימודים לנ"ל.
 ארגון ואחסון ציוד (מעבדות ,חינוך גופני ,משחקים וכו').
 סיום רישומים שונים ביומן הכיתה ,כגון :אירועים ,טיולים ושאר הטבלאות שביומן ולהחזירו להנהלה (בפגישה
האישית).
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שיחת משוב  -סוף שנה
והיערכות לשנת הלימודים הבאה
© מירה פנחס ,מנהלת לשעבר בבית הספר הממלכתי דתי "הבעש"ט" תל אביב

מדיניות בית הספר
* הבע את דעתך והצעותיך בנוגע למדיניות בית הספר:

"אני מאמין בית ספרי":
___________________________________________________________________________
המטרות והיעדים של בית הספר:
___________________________________________________________________________
המבנה הארגוני:
___________________________________________________________________________
נהלים בכלל ונוהלי עבודת המורה בפרט:
___________________________________________________________________________
אופק חדש  /עוז לתמורה:
___________________________________________________________________________

ציוד ועזרי הוראה
ציוד ועזרי הוראה שחסרו לך במהלך השנה החולפת:
___________________________________________________________________________
ציוד ועזרי הוראה שדרושים לך לשנה הבאה:
___________________________________________________________________________

מורה מקביל ועבודת צוות
בהווה______________________________________________________________________ :
בעתיד______________________________________________________________________ :

מנו"ף  -מכללה ירושלים  -רח' דובדבני ת.ד  16078בית וגן  91160טל 02-6750912 :פקס0732750662 :
אתר אינטרנט www.yalkut.com :אימיילmanof@macam.ac.il :

19

נקודות אישיות להתייחסות
השנה אהבתי  /נהניתי בכיתה במיוחד מ:
___________________________________________________________________________
השנה אהבתי  /נהניתי בביה"ס מ:
___________________________________________________________________________
מפריע לי  /מעצבן אותי  /איני אוהב ש:
___________________________________________________________________________
רעיונות  /חלומות שהייתי רוצה שיתממשו בביה"ס בהתאם למדיניות וה"אני מאמין" שלנו:
___________________________________________________________________________

פעילויות בית ספריות
שכדאי להפכן למסורת:
___________________________________________________________________________
שכדאי לוותר עליהן:
___________________________________________________________________________
שכדאי לחשוב עליהן מחדש:
___________________________________________________________________________

סל תרבות
המלצות והסתייגויות:
___________________________________________________________________________
טיולים – המלצות והסתייגויות:
___________________________________________________________________________

הדרכה וסיוע
באילו תחומים נעזרת?
__________________________________________________________________________
במי נעזרת (יועץ ,מנהל ,מרכז ,מורה עמית ,אחר)?
___________________________________________________________________________
הערכתך להדרכה ולסיוע?
___________________________________________________________________________
במה היית רוצה עזרה בעתיד?
___________________________________________________________________________
איזו עזרה?
___________________________________________________________________________
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קהילתיות
מעורבות הורים בכיתה במהלך השנה החולפת:
___________________________________________________________________________
כיצד היית רוצה לראות מעורבות זו בשנה הבאה:
___________________________________________________________________________
ביקורי בית – כמה ערכת?
___________________________________________________________________________

השתלמויות  /לימודים אקדמאיים
" .1חדר מורים לומד" (השתלמות מוסדית)
התייחס ל"חדר מורים לומד" (השתלמות מוסדית) במהלך השנה החולפת_________________________ :
___________________________________________________________________________
תחומים  /נושאים בהם כדאי לעסוק בשנה הבאה__________________________________________ :
___________________________________________________________________________
 .2השתלמות אחרת  /לימודים אקדמאיים
התייחס ללימודיך במהלך השנה החולפת:
___________________________________________________________________________
פרט את תחום ההשתלמות  /הלימודים בשנה הבאה________________________________________ :
במסגרת __________________________ :היקף שעות__________________ :
יום ושעת ההשתלמות  /הלימודים_____________________________________ :

פעילויות חברתיות – כיתתיות
פירוט והתייחסות:
___________________________________________________________________________
התייחסות נוספת שלא מצאה ביטוי בדף זה לגבי השנה החולפת_________________________________ :
לגבי השנה הבאה:
___________________________________________________________________________
תאריך___________________ :

חתימת המורה_________________________ :

* דפי השאלון הינם חסויים לחלוטין .אנא מלא אותם בכנות מירבית.
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בעלי תפקידים  -פעילויות
לקראת סוף שנת הלימודים
© שייקה שפירא ,מתוך יומן ילקוט המנהל
להלן מאגר חלקי של רשימת פעילויות אשר יכולה לסייע לבעלי תפקידים במסגרת הפעילויות שעליהם לסיים
במסגרת התפקיד אותו מילאו במרוצת שנת הלימודים .כמובן שיש להתאים את הרשימה על פי מהות התפקיד.
 בדיקת ביצוע תכנון החומר הלימודי של מורי הצוות שלו.
 שיחות עם מורים לגבי תוצאות הבדיקה הנ"ל.
 מסירת תכנית לימודים לשנה הבאה.
 קבלת רשימת תלמידים אשר הוטלו עליהם מבחני מעבר ,דרבון וכו'.
 קבלת רשימת תלמידים מעודכנת של הקבצות ,סיוע ,טיפוח ,העשרה וכו'.
 קבלת התייחסות ,הערות ,הארות לגבי תלמידים מסוימים.
 ישיבת סיכום ומשוב עם צוות המורים אשר באחריותו.
 בהמשך לנ"ל ,ניסוח החלטות ,המלצות ,שיפורים לשנת הלימודים הבאה.
 המלצות לגבי שינויים ומעברים בין כיתות ,הקבצות ומסלולים.
 הזמנת שאלונים רגילים ומותאמים לבגרות.
 מעקב אחר תוצאות הבגרויות.
 היערכות לתכניות בית ספריות ,כולל תכניות מניעה.
 הפניית מורים להשתלמויות המתקיימות בחופשה.
 עדכון רשימת הטלפונים של המורים בחופשה.
 סגירת ציוד ,ספירת מלאי.
 הכנת רשימת הצטיידות ורכישות.
 המלצה לרכישת ספרות מקצועית.
 החזרת ספרים ופרטים שונים לספרייה ולמרכזייה הפדגוגית של בית הספר.
 יומני כיתות.
 יומני הקבצות  /קבוצות עזר.
 מעקב -עדכון ורישומים שונים בכרטיס  /תיק אישי של התלמידים.
 תכנון מפגש היערכות עם הצוות אשר באחריותו.
 תכנון מפגש עם מורים חדשים בצוות שלו.
 הזמנת תאריכים לאירועים ,טיולים ,ימי עיון וכו'.
 הזמנת מרצים ,פעילויות חוץ בית ספריות.
 אופק חדש  /עוז לתמורה.
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כללי
 בדיקת ביצוע יעדי התפקיד בשנה החולפת.
 המלצות ומסקנות לאור הנ"ל.
 תיעוד פעילויות התפקיד בשנה החולפת.
 ציוד.
פגישה ודיווח עם ההנהלה – סיכום שנתי (בעל פה וחלק בכתב)
 ישיבות ומפגשי צוות.
 החלטות והמלצות לשנה הבאה.
 הספקים וביצוע התכנון אצל המורים.
 דיווח הספקים והישגים  +הערות .
 תיעוד העשייה של בעל התפקיד בשנה החולפת.
 פעילויות שלא התקיימו -הסברים והמלצות.
 קשיים ודילמות לעיון המנהל.
 יוזמות ופרויקטים המומלצים לשנה הבאה.
 תיק פרוטוקולים של מפגשי הצוות.
 אופק חדש  /עוז לתמורה.

יש לך שאלה לדיון?
בפורום שלנו:
www.yalkut.com
תוכל לשאול את חבריך
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שאלות ניהוליות...
במדור זה ,אנו מציגים מידי פעם שאלות הנשלחות אלינו ועוסקות בתחום הניהול .אנו נביא את התשובות של
היועצים הארגוניים מצוות מנו"ף.

על פי מה מעריכים מורה בסוף שנה?
שייקה שפירא:
שיחת משוב תקופתית מאפשרת ל"שפץ" מהלכים ועשייה תוך כדי שנת לימודים .שיחה כזו מחזקת ומנחה כיווני דרך
בעבודת המורה (בזמן הנותר לסוף שנת לימודים).
עליך לבדוק באיזו מידה הנך כולל בשיחת משוב ,גם את הנושאים הבאים:
כללי -הזדהות עם מטרות ביה"ס ,מיישם יעדים ,תוכניות לימודי  /חינוכי  /חברתי ,נהלים ,עמידה בלו"ז ,יחסי אנוש,
אכפתיות.
מקצועיות – דרכי הוראה ,מיישם חידושים ,מדדים ,כלי הערכה ,לומד ומשתלם ,דרכי מעקב ,רמות תלמידים.
צוות – ישיבות ,עבודת צוות ,תרומה לצוות ,קבלת משימות ,קשר עם צוות מקצועי.
תלמיד – יחס לתלמיד ,טיפול אישי (במקרה הצורך ביקורי בית) ,שיחות אישיות ,פתרון בעיות ,דרכי מעקב ,עידוד /
חיזוק ,התאמת לרמות ,אופק חדש  /עוז לתמורה.
כיתה – אקלים ואווירה ,הווי וחברה ,משמעת ,הקניית ערכים ,סביבת לימודים ,נהלים ,טיפוח.
הורים – ערוצי תקשורת ,עדכון ,מעורבות  /שותפות ,טיפול בפניות ,פעילויות.
שונות – ניהול רשימות ,יומנים ,דיווחים ,סדר וארגון ,לוגיסטיקה של חדר הכיתה.

"פגישה אישית עם העובד ,משפרת קשר אישי
שיסלול דרך לנכונות טובה יותר
ולשיפור דרכי עבודה".
(מתוך' :טיפים לעת מצוא' ,שייקה שפירא)
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מכישלון להצלחה
אי אפשר לעבור את החיים האלה בלי מפגש כואב עם כשלונות – כל אחד בתחומים ובמקומות שקבע לנו השם באהבתו
אותנו .הרצון הטבעי הוא שאם הכשלתי – לפחות שאיש לא יידע ,שלא ישימו לב ,שרק לא יראו...
אך מה קורה אם הכישלון הזה קורה לעיני קהל? כיצד ניתן להתמודד עם מצב שאני חשופה בו לגמרי ,וכל מי שמסתכל
עלי יכול לראות בדיוק שלא הצלחתי? רבקי חברתי הטובה סיפרה לי על מצב כזה בדיוק:
"זה קרה ב'בוקר פתוח' להורים .אני עובדת כריתמיקאית באשכול גנים שנחשב אחד הטובים בירושלים .ההשקעה במקום
עצומה ,רבים רוצים להתקבל לגנים אלו והמסר הקבוע שאני מקבלת מההנהלה ומהגננות הוא שיש לעשות את הדברים
בצורה המושלמת ביותר שקיימת.
'בוקר פתוח' הוא בוקר שבו מזמינים את כל האימהות לגן ,ואני מפעילה את הילדות מול עיניהן הצופות בי .מובן שהגננת
מצפה שאתן את השיעור הכי טוב שיש לי ,אך גם היא איננה יודעת בדיוק מה אני עומדת לעשות.
באותו בוקר הכנתי  2דיסקים של המוזיקה המתוכננת להפעלה .משהו לחש לי שאולי לא הכנסתי את הדיסק הראשון
כראוי ,וליתר ביטחון הכנסתי דיסק נוסף .השקעתי מחשבה רבה בבחירת השירים מתוך כוונה ליצור תהליך מסוים ומובנה
מאוד של שיעור ,שפירטתי את שלביו בדפים שחולקו לאימהות מיד עם התיישבותן במקומותיהן .אך כשהכנסתי את הדיסק
למערכת שבגן – הוא התחיל להריץ טקסטים מוזרים על המסך ולא ניגן .מיהרתי להכניס את הדיסק השני ו-כלום.
אחרי נסיונות רבים ולא מעט תפילות – התחיל הדיסק השני להשמיע מוזיקה – אך לא את השיר שאמור היה להיות
הראשון אלא דווקא משהו מהאמצע .ניסיתי וניסיתי להשליט סדר בבלגן שהתחולל בכל המנגינות – אך ללא הצלחה .לא
ידעתי מה לעשות .מולי עשרות עיניים צופיות ,בהן גם עיניהן של מנהלת כל הגנים והאחראית על תחום הריתמיקה מטעם
משרד החינוך .מה אעשה עכשיו? אין לי שיעור!
כמעט בלי מילים לחשתי תפילה מבוהלת" :השם ,תציל אותי ,הלך לי השיעור" ...וניגשתי לרחבה שבה כבר עמדו כל
הילדות בציפייה דרוכה" .אימהות יקרות ,עלי להתנצל בפניכן .קרתה לי תקלה לא צפויה בדיסק ,ולא אוכל להעביר את
השיעור שתכננתי .איני יודעת איזה שיר יצליח להתנגן ומתי ,לכן בכל פעם שנשמע מוזיקה – אפעיל את הבנות לפיה ולא
לפי התכנית שבדפים שלכן".
אינני יודעת מאין היה לי האומץ לומר בפשטות כזו שבעצם כל השיעור "התפשל" לי ,ממש הרגשתי איך השם שם לי את
המילים הנכונות בפה ...ובאמת – בכל פעם התחילה מנגינה לא צפויה אחרת ,ובהתאם לה הפעלתי את הילדות.
הייתי בטוחה שאקבל נזיפה או לפחות אקרא לשיחת הבהרה עם ההנהלה על חוסר האחריות שלי ,אך להפתעתי הרבה
ניגשה אלי המנהלת בסוף היום ,לחצה את ידי ואמרה" :לימדת אותנו מסר עצום .הפשטות שלך ,נקודת האמת והענווה
שבה הצגת את התקלה שקרתה לך ,הפכו את התקלה מכישלון להצלחה אדירה!"
(© אביגיל מייזליק ,בתוך משפחה)

המלצת מנו"ף:
נקודות לדיון בישיבת מורים ,שעת מחנך:
" תוכנית מגירה" -מערכים חלופיים כנותני מענה לתקלות בלתי צפויות בשיעור  /הרצאה.
 התמודדות עם מצבי לחץ אישיים אצל המורה ,מיומנות נרכשת או מולדת?
 אמת ,ענווה וקור רוח  -תכונות הכרחיות למורה.
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הבעל שם טוב ותלמידיו
מסופר על הבעש"ט הקדוש ותלמידיו שפעם נזדמנו לפונדק דרכים .נכנסו כולם על מנת לאכול .הבעל שם טוב
התיישב באחד המקומות ...התלמידים שהיו עמו נכנסו למטבח בכדי לברר את טיב הכשרות .כעבור דקות ספורות
נשמעו צעקות רמות מכיוון המטבח ,ומילים פוגעניות הוטחו נגד בעל הבית לגבי רמת הכשרות במקום .לאחר
ששבו התלמידים למחיצת רבם ,אמר להם הבעל שם טוב" :עד שאתם מקפידים על מה שאתם מכניסים לפה,
כדאי לכם להקפיד הרבה יותר על מה שאתם מוציאים מהפה!"
שלח :יאיר נוסבכר

המלצת מנו"ף:
נקודות לדיון בישיבת מורים ,שעת מחנך:
" דרך ארץ קדמה לתורה"  -דרכי הקנייה ,כיצד?
 שמירת הלשון  -כערך חינוכי לתלמיד ולמורה כאחד.
 מידת הכעס כגורם מכשיל בעבודה החינוכית ,והיכולת לשלוט בו.

שלב בכל בוקר  30שניות להוראת הלכה יומית בכתתך
לקבלת הלכה יומית ישירות לדוא"ל,
יש להירשם באתר פורטל שו"ת הלכה אקטואלי
בכתובת/http://www.shut-halacha.co.il :
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העשיר והחייט
עשיר אחד הביא ממדינת הים אריג משי יקר .את האריג נתן לחייט מומחה כדי שיתפור ממנו בגד נאה לבנו של העשיר.
בשבת הראשונה בה לבש הילד את הבגד היקר ,השתולל עם חבריו ,והללו דחפו אותו אל שלולית רפש וטיט ,והבגד
הושחת לבלי הכר .כאשר בא הילד אל הבית ובגדיו נוטפים ,היה אביו מסב אל השולחן עם מספר ידידים ואורחים .כעס
האב כעס רב אולם התאפק מחמת האורחים היושבים ,אך בלבו ציפה לעזיבת האורחים את הבית ,או אז יכלה בבנו את
חמתו.
אחד האורחים שהכיר היטב את האב ,ריחם על הבן ,ופנה אל האב ואמר" :אני רואה בך שאתה כועס מאד על בנך ,אולם
דע לך כי אין זו אשמתו כלל וכלל שכן אני ראיתי היטב מבעד לחלון את כל אשר נעשה ,איך שילד שובב דחף אותו אל
השלולית .בנך חף מכל אשמה".
כאשר נבחן את המקרה נראה שכל האורחים מנעו עונש מהילד ,אלא שכל האורחים מנעו את העונש מעצם נוכחותכם שם,
אולם מניעה זו היא רק לזמן מועט ,שהרי כשילכו להם ,יעניש האב את הבן .ואילו האורח מנע את העונש על ידי תירוץ
שהניח את דעתו של האב ופייס אותו כליל .מניעה זו תעזור לזמן מרובה ואולי אף תסיר את העונש לגמרי.
© מתוך :עלון סיפורי צדיקים ,פרשת כי תישא ,גליון כ"ו תשע"ד

המלצת מנו"ף:
נקודות לדיון בישיבת מורים ,שעת מחנך:
" הווה דן כל אדם לכף זכות" -מול תלמידים ,עמיתים ,וחברים ,האם ומתי?
 ענישה ודרכי אכיפה  -במסגרת הבית  -ספרית .האם יש בהם תועלת ,מתי וכיצד?
 הצורך לברר היטב את כל נתוני האירוע בבית הספר ,קודם קבלת ההחלטות והתגובה.

"דמעות הן מלוחות.
מי שמבין זאת יכול לחנך ילדים,
מי שלא מבין,
לא יכול לחנכם".
(יאנוש קורצ'אק)
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רעיון של סגן מנהל
בסניף בנק במדינה מינסוטה שבארה"ב ישב לו בוקר אחד המנהל ונאנח בקול .על שולחנו היה מונח דף גדול ומרשיע
שפלט מכשיר הפקס לפני שעה קלה .בראש הדף היה כמובן סמל הבנק .הוא נשלח מהסניף המרכזי וחתום היה עליו המנהל
הראשי ,הכללי ,של הסניפים כולם" .אנו מאוכזבים קשות מהתנהלות הסניף שלכם" ,כתב המנכ"ל" ,לקוחות רבים
מתלו ננים על יחס לא אדיב של הפקידים ,אין בשנה האחרונה הצטרפות של בעלי חשבונות חדשים ,ובכלל ,הסניף הזה
שהיה פעם אחד הרווחיים ביותר המערכת שלנו ,הפך להיות הנחשל והמספיד.
אנו מצפים להסברים על הכישלון ות כנית ברורה איך לשפר את חיוניות הסניף .המשך המצב יביא לפיטוריך ,אדוני
המנהל".
האנחה הזו הנתונה הייתה בליבו של מנהל הסניף כבר זמן רב .הוא ידע את המצב והתכונן בכל יום לאיגרת כזו .אפילו
תהה בשקט מדוע טרם באה .ובכל זאת התקומם כעת בליבו .וכי הוא אשם במצב שנוצר? שעות העבודה בבנק התרחבו
לאחרונה בהוראת ההנהלה הראשית ,בשל כך גויסו עובדים חדשים ,וחלק מהם התברר כמי שעושים את מלאכתם רמייה.
מתנהגים לא יפה אל הלקוחות ,מזלזלים בסדרים ובחוקים ומטפלים בתיקים ובחשבונות באיטיות מרגיזה .כבר כמה פעמים
חשב לפטר רבים מהם ,אך חשש שמא החדשים שיביא לא יהיו טובים מהם" .אח" ,נאנח שוב מנהל הסניף" ,כל כך שונה
הדור הצעיר מדור אחד שלפניו .מוסר העבודה ,היושר ויחסי האנוש ,כל אלה ירדו פלאים".
סגנו של מנהל הסנ יף ,שהינו בן גילו וחברו הטוב ,הביט אף הוא באיגרת הלא מחמיאה והציע שלא להתייאש" :תפטר כל
מי שלא נראה ישר וחרוץ .נמצא עובדים חדשים .אני אקח זאת על עצמי" .המנהל הסכים .העניק לסגנו מנדט זמני לפעול
ככל הצורך ,להציל את המצב.
שלושים עובדים חדשים התקבלו לעבודה בבנק .סגן המנהל הודיע לכולם מראש שהם יעברו תקופת ניסיון של חודש ימים.
במשך הזמן הזה תיבחן התאמתם לתפקיד .מי שיקבל הודעת המשך – ייוותר ,מי שלא – יקבל את משכורתו על החודש
האחד וילך לדרכו.
כל מועמד קיבל הכשרה לתפקידו והחל בעבודתו .הוותיקים והממונים על כל אגף עקבו היטב אחרי ההספקים ,ההתנהלות
והאדיבות של כל עובד .אך ראו זה פלא :לקראת סוף היום ,כשהבנק היה מלא בלקוחות והסניף רחש ככוורת דבורים
עמלניות ,ניגשו עושי דברו של סגן המנהל אל כל אחד מהעובדים ,הרכיבו על ידו מכשיר מדידת לחץ דם ,ושרבטו ספות
עלומות על גיליון מיוחד .העובדים לא הבינו את פשר הדבר ,אך גם לא התנגדו ,סברו שבמסגרת הבירור על התאמתו של
העובד לתפקיד ,קובעים הנהלים גם בדיקות בריאות ומד לחץ דם.
כשחלף החודש ,שיגר המנהל הודעות המשך רק לשבעה עשר עובדים מתוך השלושים .ואז גילה להם את סודו:
הוא שכר מומחה המכיר נוסחה פלאית שבה ניתן לפענח את תוצאות לחץ הדם ולדעת עד כמה העובד אוהב ונהנה ומאושר
בעבודתו ,עד כמה חש הוא סיפוק בעשייה לאורך כל היום ,ומנגד ,עד כמה הוא עולז ושש כשכבר יכול לעזוב וללכת
הביתה כתינוק הבורח מבית הספר.
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סגן המנהל כמעט ולא מדד כשרונות וחריצות .הוא חפץ לדעת האם העובד חש כורח בעבודתו ,או שהוא מתחבר אליה
מלכתחילה.
"מי שנהנה מהעבודה הבנקאית – מקומו עמנו ויש בסיס להביאו לחריצות ולמומחיות וניסיון .מי שעושה הכל רק עבור
משכורתו ומחכה לסיום היום – אזי גם אם הוא בקי בעבודתו ,לא תצלח מלאכתו בידו .גם אנו וגם הוא נצא נפסדים".
מיותר לציין שסניף זה התרומם והצליח והיה לפנינה שבכתר ,מבחינת הנהלת הבנק הראשית.
( © ירוחם יצחק לנדסמן ,מילים של מעלה ,עיתון משפחה ,חשוון תשע"ד)

המלצת מנו"ף:
נקודות לדיון בישיבת הנהלה ובמורים:
 דרכים לגרום לתלמידים  /למורים להגיע לביה"ס מתוך אהבה ולא מכורח.
 מורה אוהב למול מורה מקצועי – מי עדיף?

"המורה משפיע לדורות,
לעולם לא יידע
עד היכן השפעתו מגעת".
(הנרי ברוקס אדאמס)
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הדייגים
© ממשלי איזופוס
דייגים משכו מכמורת מן המים .מאחר שהיתה כבדה ביותר ,שמחו ורקדו בחושבם שהיא מלאה ציד דגים .אולם כאשר
הוציאוה ליבשה ראו ,שדגים יש בה רק מעט ,אבל היא מלאה אבנים ודברים אחרים.
התעצבו מאוד אל ליבם ,ולא הצטערו כ"כ על המקרה שקרה אותם כשם שצר היה להם על תוחלתם שנכזבה .היה ביניהם
זקן אחד ,והוא אמר להם' :נחד ל נא מזה ,ידידי! הרי נראה ,כי אחות לשמחה תוגה ,ומן ההכרח ,שגם אנו ,אשר הקדמנו
ושמחנו כל כך ,נישא עתה בצער כל שהוא!'

המלצת מנו"ף:
נקודת לדיון בישיבת צוות ,ובשעת מחנך:
" אל יתהלל חוגר כמפתח" – בעבודתנו החינוכית.
 על המצווה "להיות בשמחה תמיד" – ואיך מיישמים אותה ,באורח החיים ובהקניה לתלמידים.
 על דרכי התמודדות עם אכזבות וכישלונות בחיי התלמידים.

"יסוד האושר הוא אהבת האמת בשכל,
אהבת היושר בחיים,
אהבת היופי ברגש,
אהבת הטוב במעשה"
(הרב קוק ,אורות הקודש)
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האב ובנו
מקס נמנה על אחת המשפחות המיוחסות באנגליה ורכושו הרב הציב אותו בשורת האנשים העשירים במדינה .שלושה בנים
היו למקס .שני הגדולים עבדו איתו בעסקים המשפחתיים ,והלכו בדרכו ,אבל בנו השלישי ,ביל ,העדיף להתרחק
מהמשפחה ולהתרועע עם אנשים משולי החברה .הוא לא היה מוכן ללמוד שום דבר מאביו ,ואפילו במחיר הרחקתו מהעסק
המשפחתי .הוויכוחים בין האב לבנו השלישי לא פסקו ,עד שיום אחד החליט ביל להתרחק בכלל מהמשפחה' .אני אוכיח לך
שאפשר להיות עשיר גם בלי ירושה משפחתית' ,הודיע לאביו .ביל נסע לעיר רחוקה כשהוא חדור מוטיבציה להצליח .ביום
הראשון הוא חיפש עבודה ,אך לא מצא .הוא סי ים את היום מבלי שהיה לו אפילו כסף לשכור מיטה באכסניה .הוא נשכב,
על אחד הספסלים בגינה ציבורית ,וניסה לעצום את עיניו .מחשבות ראשונות של ייאוש עלו במוחו' .אולי שגיתי בכך
שעזבתי את בית אבי?' חשב לעצמו ,אבל עד מהרה התעודד והחליט להמשיך למחרת לחפש עבודה בכל דרך אפשרית.
גם למחרת הוא לא מצא עבודה ,ושוב מצא את עצמו ישן על ספסל  -והפעם גם רעב לאחר שלא היה לו כסף לקנות לעצמו
ארוחה .שנתו נדדה והוא לא הצליח להירדם .בשעת בוקר עבר במקום אחד מתושבי העיר .הוא שאל אותו מדוע הוא ישן
ברחוב ,וביל הסביר לו את מצב הביש שאליו הוא נקלע' .אני מוכן לתת לך עבודה' ,אמר האיש' .עליך לטייל עם כלבי כל
יום במשך חצי שעה ,ותמורת זאת תוכל לגור בביתי' .ביל היה אסיר תודה לאיש הנדיב .עכשיו כשהיה לו מקום להניח את
ראשו ושלוש ארוחות ביום ,הוא היה פנוי לחפש עבודה בצורה מסודרת יותר.
ואכן ,לאחר שבועיים הוא מצא עבודה כעוזר קונדיטור במאפייה גדולה .בעל המאפייה היה מרוצה מעבודתו ונתן לו שכר
גבוה מהמקובל .כך עלה בידי ביל לשכור לעצמו חדר קטן ,ואף לחסוך מדי חודש סכום כסף כלשהו .העבודה במאפייה
מצאה חן בעיניו ,ולאט לאט הוא למד את סודות המקצוע .לאחר שנה החליט ביל לפתוח מאפייה משלו .מכיוון שלא היה לו
הון רב ,הוא שכר מאפייה בבניין תעשייתי בקצה העיר .מוצרי המאפה שלו היו משובחים ,אבל המיקום הגרוע גרם לכך
שרק קונים מעטים פקדו את המאפייה שלו .בחודש הראשון סבל ביל מהפסדים ,עד שיום אחד שיחק לו מזלו.
איש עסקים שהזדמן למקום טע ם מהמאפים שלו ,והתלהב מאוד' .אם היית פותח סניף בקניון המקומי ,היית יכול להצליח
מאוד' ,אמר לביל' .הייתי שמח לעשות זאת ,אבל מחירי השכירות בקניון גבוהים ביותר' ,השיב ביל .לאיש העסקים הייתה
הצעה' :אני מוכן לעשות אתך שותפות .לי יש כסף ולך יש את המקצוענות ,וביחד נוכל לעשות עסקים טובים' .חודש לאחר
מכן כבר נפתחה החנות החדשה בקניון ,ואכן ,ההצלחה הייתה גדולה מעבר למצופה .לאחר חצי שנה כבר נפתח סניף נוסף,
ובתום שנתיים שלט ביל על רשת קונדיטוריות משגשגת של חמישה סניפים.
זה היה הזמן שבו הוא החליט לשתף את אביו במה שעבר עליו .ביל נטל נייר וכתב לאביו מכתב" :אבא היקר ,אני שמח
לבשר לך שבוויכוח שלנו אני ניצחתי .כיום ,שלוש שנים לאחר שעזבתי את הבית ,הפכתי להיות איש מצליח בלי עזרה של
אף אחד .אתה מוזמן לבקר ברשת הקונדיטוריות המצליחה שלי ,ולהיווכח בעצמך שהדרך הטובה ביותר להצלחה היא
לעבוד קשה בעשר אצבעות .רק לידיעתך ,ההון העצמי שלי עומד היום על  500,000דולר ,שאותם הרווחתי במו ידי"...
כמה ימים לאחר מכן קיבל ביל מעטפה חוזרת מאביו .הוא פתח את המכתב במהירות ,מצפה למצוא בו הודאה בהצלחתו:
"ביל היקר" ,כתב אביו" ,חשבתי רבות כיצד להגיב על מכתבך .מצד אחד אני שמח בהצלחתך ,אך מצד שני אני חש
שלמען עתידך והחינוך שלך וכדי שתבין כיצד העולם פועל באמת ,חובה עלי לספר לך את האמת.
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האם שאלת את עצמך מי היה אותו תושב נדיב שסיפק לך מקום מגורים תמורת עבודה קלה של טיול מהנה עם הכלב?
התשובה אולי תפתיע אותך ,אבל אני שלחתי אותו ,ואף שילמתי את המחיר המלא
של השכירות על התקופה שהתגוררת אצלו.
האם שאלת את עצמך כיצד קיבלת משכורת כל כך נאה תמורת עבודה פשוטה של עוזר קונדיטור? ובכן ,גם את זה אני
מימנתי עבורך .גם האיש שהציע לך לפתוח חנות בקניון הוא שליח שלי ,והכסף שהוא השקיע בשותפות הוא הכסף שלי.
אגב ,סכום כל ההשקעות שלי בך עד היום מגיע ל 500,000...דולר בדיוק! באהבה רבה ,אבא".
אנשים רבים מסתובבים בעולם ,וחושבים שהם מצליחים ופועלים בכוחות עצמם .הם שוכחים שיש מישהו שנתן להם את
החיים ,את הבריאות ,את השכל ואת כל מה שיש להם – הלוא הוא בורא עולם .חבל שאדם יבין את זה מאוחר מדי ,כאשר
הוא יגיע לעולם האמת .צריך לחיות עם ההכרה הזו כאן ועכשיו :כל מה שיש לנו וכל מה שאנו מצליחים לעשות ,זה
בחסדו האינסופי של הבורא .מי שמתבונן ומביט לעומק רואה את הנהגת הקב״ה על כל צעד ושעל ,שמכין רפואה למכה
עוד לפני שהמכה התרחשה .המסר הוא שאין דבר טבעי בעולם וגם הדברים הטבעיים מכוונים מלמעלה והקב״ה הוא שותף
תמידי לכל המאורעות שפוקדים אותנו!
שלחה :מעיין שלום

המלצת מנו"ף:
נקודות לדיון בישיבת מורים ,שעת מחנך:
 הסיפור יכול לשמש כפתיח  /סיום לפעילות בנושאים הבאים :הכרת הטוב ,אמונה ,מודעות.
 הכסף כמשל ל :הערכים ,הנורמות ,המורשת שמקנים ההורים  /המורים כיסוד להתפתחות בעתיד.
סיום שנה:
 הערכה (בית ספרית  /כיתתית  /מורה וכו') עפ"י המדדים והיעדים שהוצבו בתחילת שנה.
 הכרת הטוב  -דרכים להבעת תודה לבעלי תפקידים ,הורים ,תלמידים וכדומה ,כיצד?

"אל תנסה להפוך לאדם מוצלח,
אלא לאדם עם ערכים"
(אלברט איינשטיין)
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אל תמכור את עור הדוב לפני שתצוד אותו
שני ציידים רכבו על סוסיהם ויצאו לצוד דוב ,שהיה מופיע ומפחיד את תושבי הכפר .בדרכם ליער עברו ליד חאן כדי לנוח
ולסעוד את ליבם .בעל החאן נתן להם אוכל בחינם ,בתנאי שיתנו לו את עור הדוב שיצודו .אחרי מס' שעות ,כשהגיעו
ליער ,הופיע הדו ב .השניים פחדו ,ולא היו מסוגלים לפגוע בדוב .אחד הציידים טיפס על עץ והשני שכב על האדמה ועשה
עצמו מת .התקרב הדוב לצייד השוכב והתחיל לרחרח אותו ,הפך אותו מצד לצד ,הריח אותו מראשו וידיו ,חשבו למת
והלך .אחרי זה ירד הציד השני מהעץ ,קרב לחברו ואמר לו" :קום ,הדוב הלך ,אך אמור לי ,מה לחש הדוב באוזניך?"
האיש קם וכשראה שהדוב איננו ,אמר" :אל תמכור את עור הדוב לפני שתצוד אותו".
סיפורים מהפולקלור הערבי

המלצת מנו"ף:
נקודות לדיון בישיבת מורים ,שעת מחנך:
 " אל יתהלל חוגר כמפתח"  -חשיבות סיום תכניות ופרויקטים בביה"ס  /בכיתה.
 ההבטחה  -והמחויבות לקיים אותה ,בתפקידנו החינוכי ,כמורים ,כהורים( .וכן בין השווים)

"החיוך הוא הקו הקצר ביותר בין שני אנשים".
(ויקטור בורגה)
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לנסוע במחלקה הראשונה של החיים
איש אחד שהיה גר בברוקלין היה עני מרוד וביתו היה בפינה נידחת בתחנת הרכבת התחתית .בכל בוקר וערב הוא היה
רואה אנשים חולפים על פניו ונכנסים לתוך הרכבת וממשיכים בדרכם .הוא צפה בהם לבושים בהידור ,נראים ממהרים
וחשובים .האיש העני חפץ בכל לבו שיגיע היום וגם לו יהיה כסף לעלות על אותה רכבת ולהיות כמו כל האנשים.
יום אחד גמלה החלטה בליבו והוא שם לעצמו מטרה :להשיג כרטיס לרכבת .ואכן ,משך זמן רב השקיע האיש העני את
מלוא זמנו ומרצו כדי לקבץ נדבות ,לעבוד בעבודות מזדמנות ולחסוך כל פרוטה לכרטיס הנכסף שיאפשר לו נסיעה
ברכבת .יום אחד ספר את כספו וגילה כי הסכום המבוקש בידו .כל כך נרגש ונלהב היה ,על שהצליח לאסוף כסף לכרטיס,
שהחליט להיות ברכבת במחלקה הכי טובה שיש .הוא רץ לעבר הכרטיסן וביקש את הכרטיס הכי טוב שיש לאותה נסיעה
באותה רכבת.
הכרטיסן נתן לו כרטיס והעני ,בהתרגשות הצטרף לזרם והלך אחרי כל האנשים שעלו לרכבת .כשניכנס לקרון ,ראה את
כל האנשים דחוסים וצפופים ,עצבניים וחסרי סבלנות ,לחוצים וממורמרים .הוא לא הבין מדוע אנשים משלמים כל כך
הרבה כסף כדי לעבור את החוויה הנוראית הזו והרגיש שסידרו אותו .לפתע נכנס הכרטיסן לבצע בדיקת כרטיסים
שגרתית .הכרטיסן ביקש מכולם להציג את הכרטיסים שלהם והעני ,שלא הבין במה מדובר ,התבונן בכל שאר הנוסעים.
הוא שם לב שכל הנוסעים הציגו כרטיס לבן ואילו בידו היה כרטיס צהוב .הוא נבהל מאוד ,כיוון שחשב שסידרו אותו
כהוגן ולכן החביא את הכרטיס במכנסיו .הכרטיסן הגיע אליו וביקש שיוציא כרטיס ,אך העני אמר שכרטיסו אבד.
הכרטיסן אמר בנ ימוס אך בתקיפות "ראיתי לפני רגע שהחזקת כרטיס ביד ,הצג אותו בבקשה".
העני הוציא את הכרטיס הצהוב בבושת פנים והציג אותו לכרטיסן בחשש .הכרטיסן הביט בכרטיס ואמר לו" :אדוני ,אתה
לא אמור להיות כאן ,איך הגעת לכאן?" ענה לו העני" :ובכן ,פשוט צעדתי בעקבות כולם .סלח נא לי כי אדם פשוט אני
ולא מכיר את חוקי הרכבת" .המשיך הכרטיסן" ,אל לך להתנצל .פשוט עלית לקרון הרגיל ואילו בידיך יש כרטיס למחלקה
היוקרתית ביותר ,שם ממתין לך אירוח כיד המלך ,עם  3ארוחות ,מושבי עור ויין משובח בלי הגבלה .גש מהר לקדמת
הרכבת כדי שתספיק ליהנות מעמלך הרב"...
לפעמים יש לנו בידיים אוצרות שאנו לא מודעים להם ואנחנו פשוט הולכים כעיוורים אחרי העדר .פקחו את עיניכם
לדברים הטובים שגלומים בכם ונצלו אותם בדרככם האישית ,ללא השפעה של הסביבה .רק ככה תוכלו ליהנות מהנסיעה
במחלקה הראשונה של החיים.
שלחה :חנה גרוס

המלצת מנו"ף:
נקודות לדיון בישיבת מורים ,שעת מחנך:
לקראת החופשה-
 ניתוב תלמידים לשימוש בכישרונותיהם  /בידע ,במהלך חופשת הקיץ.
 רעיונות לפעילויות "שימור".
 לפני היציאה למסע – יש ללמוד את המפה ,הנתיבים ,התמרורים ושאר המידע הנחוץ .לפני חופשה ,ולקראת
תחילת שנה"ל ,בתחילת שבוע הלימודים  /יום הלימודים  /תכנית חינוכית חדשה ,וגם לפני יציאה למסע
לימודי במסגרת הלימודים...
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דרוש פטיש
ליהודי תושב מוסול שבעירק ,נדרש פטיש כדי לתקוע מסמר לבניית הסוכה .אמר לבנו" :לך ובקש מפלוני השכן שישאיל
לנו פטיש" .חזר הבן ואמר שלשכן אין פטיש.
ענה האב" :עכשיו לך תבקש מאלמוני השכן השני ,אולי להם יש פטיש".
חזר הבן ואמר" :אבא ,גם להם אין פטיש".
שוב ,ענה האב" :לך לשכנה משמאל ,ותאמר לה -לאבי דרוש פטיש עכשיו ,דחוף".
חזר הבן ואמר" :השכנה דורשת בשלומך ואומרת  -שהפטיש שלה נשבר אתמול".
אמר האב לבנו" -לך ,בני ,ותוציא עכשיו את הפטיש שלנו מהארון .אוי לנו מכאלה שכנים"..

המלצת מנו"ף:
נקודות לדיון בישיבת מורים ,שעת מחנך:
 ניצול משאבים מירבי לפני בקשת עזרה ,האם וכיצד?
 חשיבות העזרה ההדדית ,כמנוף להצלחה חינוכית ,בין בתי ספר ,בבית הספר ,עם הורים ובכיתה  -כיצד?
 כיצד נעביר את תלמידינו ממידת" :שלי שלי ושלך שלי" (פרקי אבות ,ה' ,י') למידת החסיד" :שלי שלך ושלך
שלך"?

מחפש סרטון חינוכי?
ב – TVמנו"ף
www.yalkut.com
תוכל למצוא את מבוקשך
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מקבץ הנדבות
מספרים על זוג יהודים שטיילו במנהטן שבעיר ניו יורק .עיר יפיפייה ,עשירה בתרבות ,אנשים מגוונים ומיוחדים ,שופינג
והיסטוריה .מיד לאחר חג המולד ,כל העיר מרוצפת בשלג לבן ,אפופה באווירת החג וכמובן ,סיילים מדהימים .הם היו
בדרך לרוקפלר סנטר ,לרחבה המפורסמת שבה מחליקים על הקרח ,כשלתדהמתם ראו איש נטול נעליים שקיבץ נדבות.
הוא ישב שם ופשוט סבל מקור .טמפרטורה של מתחת לאפס ,להיות ברחוב ללא נעליים!? זה בדיוק מה שהרבה אנשים
אומרים על אמריקה .מקום רע ,קשה ,מנוכר .אדם לאדם זאב .האישה אמרה לבעלה – "אותי לא מעניין איך קוראים
למסכן הזה ,מה הוא עשה או אם הוא אי פעם יזכה להודות לי  -אני קונה לו מיד זוג נעליים"! בעודה צועדת לעברו ,ניגש
אליו שוטר .לבה נחמץ .היא חששה שהשוטר עומד להתעלל בו או לעצור אותו .אבל פתאום שמעה את השוטר שואל
אותו "מה מידת הנעליים שלך"? הקבצן המופתע הצליח רק למלמל "( "11שזה כמו מידה  45בישראל).
השוטר ניגש למכונית שלו ,פתח את תא המטען ,והוציא זוג נעלי ספורט וזוג גרביים .הוא חזר לקבצן ואמר לו "הנה אדוני,
אני חושב שאלו יתאימו לך ".הקבצן מיהר לגרוב את הגרביים ולנעול את הנעליים .הוא נעמד והחל לרקוע ברגליו
משמחה ,מפזר חיוכים לכל עבר" .תודה לך ,שה' יברך אותך"! הוא אמר לשוטר ,כולו חיוכים ואושר.
השוטר חייך בצניעות והשיב "אותי אלוקים כבר בירך .עכשיו זה תורי להראות לו כמה שאני אסיר תודה".
(מתוך מכתב מיוחד מאת הרב שלום ארוש לפסח)

המלצת מנו"ף:
נקודת לדיון בישיבת צוות ,ובשעת מחנך:
 התנדבות ונתינה( ,גם במהלך חופשת הקיץ) ,כיצד?
 הכרת הטוב ,כערך חינוכי.
 החשיבות של מודעות המורה למצבם הסוציו-אקונומי של תלמידיו ,ופעילותו להקלה על הילד( ,קשר עם לשכת
רווחה ,פקידת סעד ,עובדת סוציאלית וכו').

מחפש חומר ולא מוצא?
היכנס לחלון "מידענות"
באתר שלנו
www.yalkut.com
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חשיבות שלום זכר
להורים בירושלים נולד בן .בכל פעם שהיה צריך לומר דבר שבקדושה ,לא רצה בשום אופן לאומרו וגם ללמוד לא רצה,
למרות שהיה כבר בן שש שנים וכבר דיבר יפה.
בצר לו החליט האבא שאף שאינו נמנה על עדת החסידים ,מכל מקום ילך לתנות את צרתו לפני מרן מורנו הרבי ר' אהרון
מבעלזא זי"ע.
בהיותו בקודש פנימה שח את לבו ובקשתו .ציווה מרן זי"ע לגבאי הרה"ח שלום פויגל ז"ל לשאול את האב ,אם עשה שלום
זכר לבנו שעת שנולד .ענה בפשטות גדולה שוודאי עשה שלום זכר ,כי חשב בדעתו מדוע ישנה בבנו זה משאר בניו שלא
לעשות לו שלום זכר? ובוודאי כן עשה .ברם ,מרן זי"ע שוב שאלו ,האם עשה שלום זכר ,והנ"ל ענה שוב ,שוודאי עשה
שלום זכר ,שוב לא הרפה מרן זי"ע משאלתו האם עשה שלום זכר לבנו זה ,שעליו התלונן.
כאשר ראה אבי הילד שמ רן זי"ע שואל בשלישית אותה שאלה ,אימץ קצת זכרונו ,ונזכר שאכן ,היות וילד זה נולד בערב
שבת קודש ,ממש לפני זמן כניסת השבת ,לא היה לו זמן להכין שלום זכר ,ולא עשה לו כלל שלום זכר ,וביום שישי
שאחריו כבר היתה הברית ,ושוב לא עשה עבורו שלום זכר ,וענה זאת למרן זי"ע.
אמר לו מרן זי"ע" :אגיד לך מהו הענין של השלום זכר .כאשר נולד ילד אזי מיד בא עמו היצר הרע ,כמובא בגמרא
משננער לצאת ממעי אמו ,והוא מבקש להפריעו ולהסיתו שלא ילמד ולא יתנהג כיהודי חס וחלילה ,ולכן עושים שלום זכר,
ובאים חברים קרובים וידידים ומברכים את אבי הילד ,שיזכה להכניסו בבריתו של אברהם אבינו ולגדלו לתורה ולחופה
ולמעשים טובים ,ועל ידי ברכתם של יהודים מתבטל הסטרא אחרא ,וכיוון שהוא לא עשה שלום זכר לבנו זה ,חסרות לו
הברכות הללו ,ולכן אינו רוצה ללמוד ולומר דברי קדושה .אשר על כן ,העצה היעוצה היא ,שבשבת הבאה יעשה שלום
זכר ,ויקרא לכל האנשים שרצה לקראם אז ,אילו היה עושה אז שלום זכר ,ועל ידי שיבואו ויברכו אותו ,יתחיל ללמוד
ולומר כל דבר שבקדושה.
© מתוך :בעלזער נייעס פרשת תצווה תשס"ג

המלצת מנו"ף:
נקודות לדיון בישיבת מורים ,שעת מחנך:
 חשיבות התהליך " -דילוג" על שלבים ,כמקור לבעיות בתפקידנו החינוכי (בלמידה ,בהוראה ,במשוב) ,האם
וכיצד?

"זכרונך עשוי לבגוד בך,
לכן רשום את הנושאים לקראת כל פגישה".
(מתוך' :טיפים לעת מצוא' ,שייקה שפירא)
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מכתב ממורה למורה
שמי אלעד ארנון ,אני מורה לתנ"ך ומורשת בתיכון ערב  -בית חינוך בירושלים .בית הספר המיועד לתלמידים בגילאי
תיכון שנשרו ממוסדות הלימוד ועובדים בשעות הבוקר .תלמידים אלה ,הגיעו לבית חינוך ערב על מנת להשלים תעודת
גמר של  12שנות לימוד .מעטים מהם אף מצליחים להגיע לבגרות .העבודה בתיכון קשה ומאתגרת אך ייחודית בתחושת
היכולת להעניק ולסייע לשיפור מצבם של התלמידים .בית הספר מקפיד על יחס אישי בין מורה לתלמיד ומאפשר סביבת
לימודים תומכת שמקנה לתלמידים כלים חינוכיים לחיים ותכנים מקצועיים הנדרשים להשלמת שתיים עשרה שנות לימוד
ואף עמידה באתגר בחינות הבגרות לתלמידים שמגלים רצון להבחן.
צרפתי בזה מכתב שכתבתי ברגע של מחשבה על המקצוע החשוב והמיוחד שזכיתי לקחת בו חלק:
מורה יקר ,אל תהיה רע לתלמידי ך .דע כי בעתידם הקרוב יגדלו ויהיו לחיילים ולחיילות ששומרים על הבית ,לעלמות
רגישו ת שמבקשות לעצמן מקום מגורים למשפחה חדשה שיקימו ויגדלו בארץ .ברגעים הטובים בשיעורים הקשים ,ברגע
של ריכוז ,הם יקלטו מילה ,משפט ,סיכום שיעור ,אמירה ,תמונה או מאמר קצר שחילקת .ואלו יהדהדו להם בראש ויעזרו
להם להתגבר ברגע של קושי ורגעים של חולשה.
מורה יקר ,אהוב אותם ,תן להם לפרוח .הם קשים ,והמציאות רודפת .ההורים ,ההנהלה ,הקשיים בבית ,הלחץ של החיים.
העמידה בתנאים המחמירים של הקבלה למוסדות ההשכלה הגבוהה .המדדים שנמדדים מרגע לרגע בכיתות .ההישגים.
ההישגים הגבוהים הנדרשים .המבטים המאוכזבים שמופנים אליך ,כי אתה לא לימדת את החומר כמו שצריך .והנטל.
המעמסה הכבדה להחזיק כיתה עם הרבה בחורים ובחורות נמרצים ונמרצות בסופו של יום .עייפים ,מותשים ,ומומרדים
מתהליכים גופניים פנימיים ,וצרכים חברתיים לשבור מוסכמות ,לפרוץ גבולות ולהיות גיבורים.
מורה יקר ,חכמים אמרו לא פעם "מכל מלמדי השכלתי" .השכל מתלמידיך ,הבט בהם .תן להם לפרוח בתוכך ,תכיל אותם.
כשהם ממורמרים ממהירות החיים ,מהקצב הבלתי פוסק של הדחף להצלחה ,לקדמה הדוהרת בכלכלה ,בתעשייה ,בהיי טק,
בעסקים ,מהתחושה שצריך לשפר ולשפר את הציונים ,כדי להיות הכי טובים ,לקבל אישור שהם ראויים .הבן שאתם ביחד
בתוך אותה הסירה ,ואין לה קברניט .היא שטה בים החיים ,לתקופה קצרה שכמעט ולא תיזכר להם ,ואולי מעט יותר תיזכר
לך .ביכולתך להפוך אותה לפרק במסע מוצלח להיכרות מעמיקה עם קבוצת אנשים שיהפכו כמותך לבוגרים ומבוגרים,
למובילים ולמלמדים ,אולי חלקם אף פושעים וסוררים ,שגם הם בימים קשים יזכרו בך לטובה או לרעה.
מורה יקר ,תן להם את מה שאתה יודע לתת ,את מה שאתה יכול .כי אתה בחרת במקצוע ולא הוא בחר בך .היזכר תמיד
במה שהביא אותך לקבל את ההחלטה לעמוד מול אנשים צעירים ולהורות ,להדריך ,לכוון .שכח את המעטפת הלוחצת .הרי
גם האנשים שבוחנים את מידותיך ודורשים ,מצפים שתהיה הרפתקן ,חצוף ,אהוב ,ומנהיג ,כדי לעמוד במדדים המתבקשים
להם .אל תיתן לשגרה השוחקת לשבור את הרוח הפועמת בך .זכור כי אתה בחרת לכוון ,אתה ביקשת ללמד .אל תיתן
לעייפות ,לשחיקה ,למעטפת המעיקה ,לבירוקרטיה ,למערכות הדיווח הממוחשבות לשלוט על הדבר האמיתי שהכווין
אותך .אותו הדבר שהיה נטוע באבותינו ובאימותינו מימי קדם .ברצון להעמיד דור חדש שימשיך את השרשרת ,ללמד את
הטוב ,ולהביס את הרע .אתה נמצא על המשמרת בהוראה הטובה.
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מורה יקר ,עשה למענם ,עשה למענך ,למען החברה הפצועה .עזור להם לקחת את עתידם ועתידנו למחר טוב יותר .גם אם
הם נראים עייפים ,מתנהגים כסוררים ,דורשים סדר ומשמעת בכדי להקשיב ,כי אין להם את היכולת לרסן את עצמם .זכור
כי אתה על המשמרת .לא על המוצב בפתחו של קרב ,אלא על המחר .זכור כי בידיך ובליבך נטועה היכולת לעצב אותו
ביחד איתם בתוך הכיתה ,כדי שיהיה טוב יותר.
מתוך אתר או"ח:
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Owl/Hebrew/sipurim_me_hashetach/More.htm

המלצת מנו"ף:
נקודות לדיון בצוות הנהלה ובישיבת מורים:
 למידת עמיתים  -להעלאת המוטיבציה (וכנגד שחיקה) ,כבעל ערך בהתפתחות בעלי תפקידים.
 אהבת התלמיד כבסיס להצלחתו.
 הכלה  -כערך בית ספרי .דרכי הקנייה ,כיצד?
 דוגמא אישית  -כערך חינוכי.

"חינוך בצורה חכמה הוא כמו לגלוש על הגלים:
יש להתאים את עצמנו אל נפש הילד,
כל ילד הוא חידוש,
ואת החידוש הזה צריך לגלות".
(ד"ר מיכאל אבולעפיה ,אומנות ההכלה ,עמ' )22
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המלך וארבע נשותיו
היה מלך עשיר ולו ארבע נשים .את האישה הרביעית הוא הכי אהב ,הוא פינק אותה עם בגדים יפים והביא לה את
המאכלים הכי משובחים .הוא לא הסתפק עבורה במשהו שהוא פחות מהטוב ביותר .גם את אשתו השלישית מאוד אהב,
תמיד הקפיד להציג אותה לממלכות שכנות ,אך בלבו תמיד קינן החשש שיום אחד תעזוב אותו למען אחר .גם את אשתו
השנייה אהב מאוד .הוא היה מספר לה את כל אשר על לבו ומתייעץ אתה בפתרון כל בעיה שעימה התמודד .והיא ,תמיד
היתה אדיבה ,מתחשבת ,סבלנית ,מייעצת בחוכמה ,תומכת ועוזרת לו לעבור זמנים קשים.
את אשתו הראשונה המלך לא אהב .על אף שהייתה בת זוג נאמנה מאוד ופעלה רבות וגדולות לשימור כספו וממלכתו ,ועל
אף שאהבה אותו מאוד ,הוא בקושי שם לב אליה.
יום אחד ,המלך חלה וידע שזמנו הגיע .הוא חשב על החיים הנפלאים שלו ותהה" :יש לי ארבע נשים וכשאני אמות ,אהיה
לבד?" שאל המלך את אישתו הרביעית" :אהבתי אותך יותר מכולן וטיפלתי בך נהדר .עכשיו כשאני גוסס האם תבואי איתי
ותארחי לי חברה"? "אין סיכוי" היא ענתה והלכה מבלי לומר עוד מילה .תשובתה פילחה את לבו כסכין .המלך שאל את
אישתו השלישית" :אהבתי אותך כל חיי והצגתי אותך בפני כולם .עכשיו כשאני גוסס ,האם תבואי איתי לארח לי חברה"?
"לא!" היא ענתה "החיים טובים מדי! כשאתה תמות אני אתחתן מחדש!" ליבו שקע והפך לקר.
הוא שאל את אישתו השנייה" :תמיד פניתי אליך לעזרה ואת תמיד היית שם בשבילי .כשאמות האם תבואי איתי ותארחי לי
חברה?" " אני מצטערת אני לא יכולה לעזור לך הפעם!" ענתה" ,המקסימום שאני יכולה לעשות זה ללכת איתך עד לפתח
הקבר" .תשובתה הכתה בו כברק והמלך היה הרוס.
פתאום ,קול קרא" :אני אבוא איתך .אני אלך איתך לאן שתלך!!" המלך הסתכל ,למולו עמדה אישה כחושה ורזה ,תוצאה
של הזנחה ממושכת .אשתו הראשונה .בסבל רב אמר המלך" :עכשיו אני מבין שהייתי צריך לטפל בך טוב יותר כשהייתה
לי ההזדמנות".
ובכן ,לכולנו יש "ארבע נשים" בחיינו:
הרביעית  -היא גופנו .לא משנה כמה זמן ומאמץ נשקיע בלעשות אותו יפה ,הוא יעזוב אותנו כשנמות.
השלישית  -היא רכושנו ,מעמדנו וכספנו .כשנמות כולם יעברו לאחרים.
השנייה  -היא המשפחה והחברים שלנו .לא משנה כמה הם היו שם בשבילנו ,הכי רחוק שהם ילכו איתנו זה רק עד פתחו
של הקבר.
והראשונה  -היא הנשמה שלנו .שתלך איתנו לכל מקום ,למרות שהזנחנו אותה לטובת מרדף אחר הכסף ,הכוח ושאר
הנאות העולם .חזקו וטפחו אותה ,כיוון שהיא החלק היחיד שילך איתכם לכל מקום .הנשמה.
שלח :לירן דרכי

המלצת מנו"ף:
נקודות לדיון בישיבת מורים ,שעת מחנך:
 טיפוח "האני" הפנימי ,כבסיס לאמונה ,שמחה ,הצלחה.
" איזהו העשיר  -השמח בחלקו"  -בלמידה ,בתפקיד ,ובחיי היום יום.
 חשיבות חשבון הנפש ויכולת הזיהוי :מי ומה חשוב לנו באמת בחיים.
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ללא חסרונות
© לה פונטיין
יום בהיר אחד הזמין אליו מאלף החיות את בעלי-החיים.
שאל אותם :
"האם מישהו מכם אינו אוהב את המראה שלו? – אני יכול לשפר זאת".
קפץ הקוף ואמר" :אני מושלם! אני אוהב את עצמי ולא צריך תיקון! אבל אני מציע את הדוב ,הוא ממש שמן".
נעלב הדוב ואמר" :אני שמן? אני מושלם! אני מציע שתסתכלו על הפיל הענק :האוזניים שלו ענקיות ,העור שלו גס ,והזנב
שלו דק ומכוער".
כעס הפיל ואמר" :אני מושלם! תראו את הלווייתן :הוא שמן! במקומו הייתי עושה דיאטה."...
כך אמרו בעלי-החיים זה על זה .הם לא ראו שום חסרון בעצמם אלא רק בזולתם.
(המשל מעובד עפ"י משל של לה פונטיין)

המלצת מנו"ף:
נקודת לדיון בישיבת צוות ,ובשעת מחנך:
" האחר הוא אני"" :ניתנו לו לאדם שתי עיניים שיראה :בעינו האחת -מעלות חברו ובעינו השניה -חסרונות
עצמו"( .רבי מאיר מפרימשלן) -ראיית החיובי בחבר /העמית /בשונה ,דרכי הקניה.
 על מידת הענווה ,ועל הלבנת פני חבר ברבים  -בשיעור מחנך.

"יותר טוב אהוב בשוק,
מזהוב בארגז".
(רלב"ג)
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למחול לכל יהודי
מסופר על הגאון רבי בן ציון אבא שאול זיע"א ,שמימיו לא הלך לישון ובלבו קפידא על מישהו ,מלבד פעם אחת שאדם
שפגע בו לא צדק ,אלא הוא צודק בטענות ובטרוניות שלו כלפיו.
כשהגיע לומר קריאת שמע שעל המיטה שאז אומרים "ריבונו של עולם הריני מוחל וסולח לכל מי שהכעיס והקניט אותי או
חטא כנגדי" ,חשב :לא לומר את התפילה הזו זה לא בא בחשבון.
ישב רבי בן ציון זמן רב עד שניקה מליבו כל טינה כלפי אותו אדם ,ואז אמר את "הריבונו של עולם" כבכל יום.
© מתוך :עלון סיפורי צדיקים פרשת ויקרא גליון כ"ט תשע"ד

המלצת מנו"ף:
נקודות לדיון בישיבת מורים ,באסיפת הורים ובשעת מחנך:
 עבודת המידות  -דרכי הקנייה לתלמידינו.
" הסליחה" כבסיס ליחסים טובים בצוות  /בכיתה ועוד.
 עריכת חשבון נפש לעומת התכסות במעטה (להביט על הטעות וממנה לצמוח) ,בתפקידנו כאנשי חינוך ,כהורים.

"סלחנות לא משנה את העבר,
אך מרחיבה את העתיד".
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ואהבת לרעך כמוך!
חסידים באו לרבם ושאלו" :כבוד הרב מה ראשי התיבות של בל"ק?"
השיב להם הרב" :ואהבת לרעך כמוך" .אמרו החסידים לרבי תודה והלכו.
כשיצאו שאלו האחד את השני" :תגיד ,מישהו הבין איך?" ואף אחד לא ידע.
למחרת אזרו אומץ וחזרו לרבם" :כבוד קדושת האדמו"ר שליט"א ,אפשר אולי להסביר לנו שוב מה ראשי התיבות של
בל"ק ?" האדמו"ר חזר ואמר" :ואהבת לרעך כמוך" .אחד החסידים אזר אומץ ואמר" :כבוד הרב ,אבל זה לא מסתדר עם
האותיות!!!".
האדמו"ר השיב" :כן ,זה כן מסתדר .ב' הרי שווה ל -ו' כאשר ה -ב' אינה מודגשת ,ל = לרעך ,ק = כמוך ,שכן ,כף או
קוף ,מה זה משנה זה הרי אותו צליל" .אמרו החסידים תודה ויצאו.
בחוץ נעמדו ואמרו איש אל רעהו" :הכיצד רבנו אומר דברים שכאלה? מה ,הוא לא יודע עברית?"
אבל ,אם האדמו"ר אמר אז האדמו"ר אמר ,ולא מתווכחים .צריך התבטלות...
אולם ,אחד החסידים נכנס לבדו לאדמו"ר מבלי שחבריו ישימו לב להיעדרו ואמר לאדמו"ר " :כבוד קדושת האדמו"ר ,זה
הרי לא מסתדר!" .
פתח האדמו"ר ואמר" :בטח שלא מסתדר ...מה חשבת ש"ואהבת לרעך כמוך" זה רק כשמסתדר? ואהבת לרעך כמוך זה
גם כשלא מסתדר ,גם כאשר מישהו אינו מקפיד במיוחד על שמירת תורה ומצוות ,צריך לקיים כלפיו את "ואהבת לרעך
כמוך" ,גם כשמישהו לא עובד את ה' כמו שאתה חושב שצריך לעבוד את ה' שייכת מצוות "ואהבת לרעך כמוך" .ו"אהבת
לרעך כמוך" זה לא רק כשהכל מתאים ,אלא גם ובעיקר כשלא הכל מתאים !!!"

המלצת מנו"ף:
נקודות לדיון בישיבת מורים ,שעת מחנך:
" ואהבת לרעך כמוך" -
 גם בעיתות משבר ,כיצד?
 כלפי "השונה".
" חנוך לנער עפ"י דרכו"  -דרכים ושיטות להגיע אל התלמיד הפינתי.
 הכלה ואהבה  -כבסיס להעלאת המוטיבציה בקרב תלמידים מתקשים.
" דע ,מה שתשיב" -חשיבה יצירתית בחינוך ובהוראה ,כמעודדת חשיבה בקרב תלמידים.
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תלונות! תלונות! תלונות!
כדי לשהות במסדר "מון סרה" בספרד אדם חייב להיות ממושמע .אחת מדרישות היסוד של מסדר דתי זה היא שהגברים
הצעירים ישתקו .פעם בשנתיים יש להם הזדמנות לדבר ,וגם אז מותר להם לומר רק שתי מלים .אחד החניכים במסדר
הדתי הזה ,אשר סיים שנתיים של הכשרה ,הוזמן על ידי הממונה עליו לשאת את הנאום הראשון בן שתי המלים" .האוכל
איום" ,הוא אמר .שנתיים לאחר מכן הוזמן שוב" :המיטה קשה" ,הוא שאג .שנתיים לאחר מכן בהגיעו למשרד הממונה הוא
קרא" ,אני פורש" .הממונה הביט בנזיר הצעיר ואמר" ,אתה יודע ,אינני מופתע בכלל .מאז שהגעת לכאן אתה רק מתלונן,
מתלונן ,מתלונן".
מוגזם? אולי .מה היית אתה עושה לו התבקשת לתאר את חייך בשתי מלים? האם תתמקד במשוכות ,מהמורות
וחוסר ההגינות ,או האם תתרכז בדברים הטובים ,הנכונים והיפים?"

המלצת מנו"ף:
נקודות לדיון בישיבת מורים ,שעת מחנך:
 עין טובה  -ראיית החיובי שבכל תלמיד  /מורה  /הורה.
 המשוב  -דרכי משוב באופן חיובי ,להעלאת המוטיבציה בקרב מקבל המשוב.
 עידוד התלמידים לשתף אחרים ואנשי מקצוע  -בקשיים ,ולא לאצור הכול בפנים.
" עבר זמנו בטל קורבנו" -חשיבות לוח הזמנים לפתרון בעיות.

"אל תקמץ במתן משוב חיובי".
(מתוך' :טיפים לעת מצוא' ,שייקה שפירא)
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מי מפריע לי לישון?!
השעה היתה שתיים בצהרים .הייתי תשושה לחלוטין לאחר לילה ארוך ללא שינה וחיכיתי בקוצר רוח לרגע בו אוכל לצנוח
למיטה .המשלוח לו המתנתי הגיע זה עתה מן המכולת ,וסוף סוף יכולתי להתכרבל מתחת השמיכה .ואז נשמע צלצול
הפעמון .נותרתי שוכבת במיטתי ,בתקווה שהמצלצל יתייאש ויפנה לדרכו .אך תקוותי נכזבה והוא הוסיף לצלצל" .אוף!
כולם יודעים ששתיים עד ארבע הן שעות מנוחה .האם המצלצל אינו יודע זאת?"
קמתי וניגשתי אל הדלת" .מי זה?" שאלתי בעצבנות .מן העבר השני שמעתי תשובה בלתי ברורה על "איש מכירות".
"מצטערת" ,סיננתי" ,איני יכולה לפתוח את הדלת" .מעבר לדלת שמעתי" :זה חשוב".
בין שתיים לארבע בצהרים ,חשבתי לעצמי ,אין דבר חשוב מן השינה .מבעד לדלת ,שמעתי אותו אומר דבר מה נוסף ,אך
הייתי רגוזה ועייפה מכדי להקשיב .בדרכי אל החדר ,שמעתי את הפעמון מצלצל שנית ,והדבר העלה את חמתי" .נו ,שילך
כבר! חצוף שכמותו ,מה הוא מפריע לי עכשיו?"
ניסיתי להירדם שנית ,אך ללא הצלחה .הייתי כעוסה מידי .החלטתי ללכת ולסיים במטבח את שטיפת הכלים מארוחת
הצהרים.
בדרכי למטבח ,שמתי לב לפיסת נייר שבצבצה מתחת לדלת הכניסה .הרמתי אותה וכך היה כתוב בה:
"אני מצטער ,רק רציתי למסור ,שהמפתחות שלכם הושארו בצד החיצוני של הדלת".
ליקט :הרב יוני לביא ,אתר מילה טובה
http://milatova.org.il/show.asp?mador=4855&id=59309

המלצת מנו"ף:
נקודות לדיון בישיבת מורים ,שעת מחנך:
" הווה דן כל אדם לכף זכות"  -מבט חיובי להתנהלות לא תקינה (תלמידים ,מורים ,הנהלה ,הורים) ,האם וכיצד?
 הכעס  -כגורם מעכב ,כיצד נמגר כעסים?!
" לכל כלל יש יוצא מן הכלל"  -השלכות הכלל על עבודתנו החינוכית.
ולכיוון שונה (בשעת מחנך):
 על גזל שינה וכיבוד שעות המנוחה של האחרים.

"ואם רצה לכעוס על בניו כדי לחנכם ,יראה עצמו בפניהם שהוא
כועס ,אבל תהיה דעתו מיושבת בינו לבין עצמו ,כאדם שהוא מדמה".
(הרמב"ם" ,משנה תורה" ,הלכות דעות ,ב' ,ג')
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האיכר ושביל המטבעות
© מתוך :הספר ניהול בעזרת מטאפורות ,2003,עמ'  .38ד"ר אורי בן נשר
בחלוף הקיץ ,לאחר שנת בצורת ,הגיע איכר אחד למסקנה כי הוא חייב לקחת הלוואה מהבנק כדי לזרוע את שדותיו
ולקוות לגשם בעתו ושפע בקציר.
אכף האיכר השכם בבוקר את סוסו ויצא בדהירה לעיר הקרובה ,כדי להגיע כשהבנק פתוח על מנת לקחת הלוואה.
לא חלפו כמה דקות והנה רואה האיכר משהו נוצץ על השביל בדרך לעיר.
כשקרב עם סוסו למקום ,ראה מטבע של רבע דולר מונחת על השביל .אמר בליבו" :הריני ממהר לבנק ומטבע זו לא תציל
אותי ,חבל להתאמץ ולרדת מהסוס כדי להרים מטבע קטנת ערך".
המשיך האיכר בדהרתו ,ושוב ,כמה מאות מטרים משם ,ראה מטבע נוספת.
שוב הגיע לאותה מסקנה ולא ירד מסוסו להרימה ולאספה .וכך חזר הסיפור על עצמו ,מספר רב של פעמים ,אך בשום
מקרה לא ירד האיכר לאסוף את המטבע.
כשהגיע לקראת סגירת הבנק ופנה למנהל בבקשת הלוואה ,שאל אותו מנהל הבנק (שמיהר לארוחה הדשנה שהכינה לו
אשתו) ,אילו בטחונות יש לו לשעבד מול ההלוואה שהוא מבקש ,הרי כל מה שיש לו ממשוכן? לא עזרו כל התחינות
והדמעות ,האיכר נשלח אל מחוץ לבנק ,מבויש ומושפל.
מאוכזב ומתוסכל החל האיכר את מסעו חזרה הביתה .אפילו כוס בירה קרה לא הצליח לקבל ,כי חסר לו רבע דולר!
חשב האיכר בליבו" :אולי כעת אאסוף את המטבעות שהיו מפוזרות לאורך הדרך ובן אקנה את הזרעים".
אך למגינת ליבו ,כל המטבעות נאספו על ידי אחרים והוא לא מצא אפילו אחת.

המלצת מנו"ף:
נקודות לדיון בישיבת מורים ,שעת מחנך:
 דרכי הקנייה לאיסוף "אוצרות" בדרך להשגת היעדים (בבית הספר ,בכיתה ,בלמידה ,בצוות ,ברמת הפרט),
כיצד?
 מודעות עצמית לכשרונות והצלחות ,ודרכי פיתוח (למורים ולתלמידים כאחד).
" כל מסע ארוך מתחיל בצעד אחד קטן" -התועלת שבהתייחסות גם לדברים הפעוטים ,ולא רק לבולטים ולגדולים
שבהם.

"חדלו עוד מלהיות עניים! שובו אל האוצרות שלכם,
והיו משתמשים באוצרות שלכם"
(רבי נחמן ,סיפורי מעשיות)
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כתף לבכות עליו
ציריך ,שוויץ .השעה  10דקות לאחר חצות הלילה .הטלפון בבית הרב משה סולובייצ'יק מצלצל .הרבנית מרימה ובטלפון
אברך מבוהל מבית חולים המספר שכבר שנים הם מחכים לזרע של קיימא ועכשיו סוף סוף ,רגע לפני הלידה ,נוצר סיבוך,
והרופא אמר כרגע שהעובר נמצא בסכנת חיים.
הרבנית העבירה את הפרטים לרב שהיה באמצע לימוד משותף עם בנו .מיד הפסיקו השניים ללמוד והחלו לומר תהילים
בכוונה גדולה לרפואת העובר של אותו אברך שכלל לא הכיר .לאחר מספר דקות שוב צלצל הטלפון ועל הקו האברך
שהודיע שניתן להפסיק להתפלל ,הולד נפטר .משאך שמע הרב את הבשורה המרה רצה לדעת באיזה בי"ח נמצא האיש אך
הפלאפון שלו כבר נותק .ביקש הרב מאשתו שתשיג לו טלפונים של כל בתי החולים באזור ציריך ,וטלפן אחד אחד כדי
לשאול אם אדם בשם לוי נמצא בחדרי לידה.
"מה כל כך חשוב לך למצוא את האדם הזה? ועוד בשעה כזאת? האין זה יכול להידחות עד למחר?" הקשתה הרבנית .מיהר
הרב להסביר "הדבר הכרחי ,משום שבטח אותו יהודי יושב בחדר המתנה שבור ורצוץ ולא יודע מה לעשות עם עצמו".
מסתבר שניתק את הפלאפון כי לא ידע איך לבשר להוריו שבמקום ברית תתקיים הלוויה" .אך מה הרב יועיל לו בשעה
כזאת?" הוסיפה הרבנית לשאול .השיב הרב"אני אתן לו כתף לבכות עליו"...
לאחר מאמצים רבים מצא הרב את המבוקש – בי"ח פרטי מרחק כ  20דקות נסיעה .מיהרו הרב ובנו לנסוע .לקראת 2
לפנות בוקר נכנסו לאגף היולדות ...ראו את האברך שהיה רכון ,ראשו בין ברכיו  -וכלל לא שם לב שהרב ובנו מתקרבים
אליו .כאשר הרב טפח לו על כתפו ,קם האברך על רגליו המום ממראה הרב ובנו בשעה כזאת .כשעיניו נפוחות ואדומות
מדמעות חיבק את הרב חיבוק אמיץ ובכה .כך עמדו יחדיו מחובקים ובכו כ  10 -דקות תמימות בכי קורע לב ללא מילים.
לאחר שנים פגש בנו של הרב את אותו אברך כבר עם שלושה ילדים בריאים .אמר לו האברך" :אין לך מושג מה אבא
שלך עשה לי באותו לילה קודר ...הוא פשוט הציל את חיי ,אני מתבייש לומר לך אלו מחשבות חלפו במוחי באותה העת.
רק עצם נוכחותו והחיבוק החם והאוהב ,והעובדה שהיה מישהו לשאת בעול עימי ,נתנו לי עוז ותעצומות לא לוותר – לא
להתייאש ,לקום להתעודד ולהתחיל מחדש".
(שמעתי מפי הרב מנחם שטיין ששמע מבנו של הרב) .שלח :יאיר נוסבכר

המלצת מנו"ף:
נקודת לדיון בישיבת צוות ,ובשעת מחנך:
 ליווי ותמיכה בתלמיד /עמית /חבר ,בשעת מצוקה ,כיצד?
 התובנה שלעתים בעת משבר – אין המורה/המטפל נדרש "לשלוף" פתרונות/עצות .מספיק "להיות שם".
 ולעתים – "כדאי להיות יצירתי" :לעשות קצת מעבר למה שנתבקשת...
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הכבשה המוזרה
שני אנשים יצאו לטייל במדבר .כנראה שהם לא הכירו כל כך את אופי המדבר ,כיוון שלאחר שבועיים הם נשארו בלי
אוכל ומים .בכוחות אחרונים הצליחו להגיע לכפר בדואי נטוש.
חיפשו השניים מסביב ומצאו לשמחתם באר מים ,אך התחתית שלה אינה נראית .שואל האחד" :איך נדע אם יש מים
בבאר?" עונה השני" :בוא נזרוק אבן ונשמע אם היא פוגעת במים" .מסתכלים השניים מסביב והנה הם מוצאים סלע גדול.
בכוחות משותפים הם מרימים ומשליכים אותו לתוך הבאר .ברגע שהתכופפו על מנת להקשיב לקול הסלע הנופל מטה,
מגיעה כיבשה "בטיסה" וקופצת "קפיצת – ראש" בין שניהים לתוך הבאר .מסתכלים האנשים זה על זה בתדהמה" :ראית
את זה?" שואל הראשון" .בחיים לא ראיתי מחזה כזה" ,ענה השני" .מאיפה הגיעה לפתע הכבשה לתוך הבאר"? תוך כדי
השיחה הגיע רועה צאן בודאי בריצה ,כשהוא כולו מתנשף הוא שואל את השניים" :סלחו לי שאני מתערב בשיחתכם ,אבל
אולי ראיתם איזו כבשה פה בסביבה? נעלמה לי כבשה!" "כן" ,עונים לי השניים" ,על זה אנו מדברים .הגיעה לכאן בריצה
איזו כבשה משוגעת ,וקפצה ראש לתוך הבאר" .רועה הצאן ענה בחוסר ביטחון" :זה לא יכול להיות ,קשרתי אותה פה
לסלע מאוד גדול!!!"
(© מתוך "זה קול הסיפור" עלון מס' )24

המלצת מנו"ף:
נקודת לדיון בישיבת צוות ,ובשעת מחנך:
" איזהו חכם הרואה את הנולד"  -ההשלכות למעשינו כמנהל ,כמורה וכתלמיד.
" סוף מעשה במחשבה תחילה" – כערך חינוכי.

"בדוק האם השינוי החדש המתוכנן
עשוי ליצור בעיות חדשות"
(מתוך' :טיפים לעת מצוא' ,שייקה שפירא)
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סיום שנה  -מה בעגלה שלי?
הצעה לפעילות  /סדנא ,בחדר מורים ובכיתה ,מאת :עדי'ה הדר
"יש עגלה הרתומה לאדם,
יש עגלה לכל אחד בעולם.
לאחד היא כבדה ונגררת לאט,
לשני במהירות  -במעלה ובמורד.
עגלה זו מכילה מכל וכל
שמחה ,כאב ,שלשום ואתמול...
אז אם קצת קשה לך והעגלה לא סוחבת,
העגלה גדולה וכבדה וההליכה מעייפת,
דע כי יש לך זכות ראשונים,
כי בשבילך ,עמוק בתוכה ,עמוסים החיים".

מה בעגלה שלי?
 אילו דברים "העמסתי" השנה בעגלה?
 מה ניתן להוציא מהעגלה ,כדי "להקל" על המשא?
 אילו דברים הייתי מעדיף שלא ימצאו בה?
 אילו דברים שטרם נמצאים בה ,אשמח שהעגלה תכיל?
(מנחה הסדנא  /הפעילות ,יכול לשקף למונחה ,דברים שהוא רואה "בעגלה" שלו ,ולא הובאו לידי ביטוי ע"י המונחה).
מי עזר לי בדרך?
 למלא את העגלה בדברים חיוביים?
 מי הוביל יחד איתי את העגלה ,ליעדים טובים?
ניתן לסיום להכין צ'ופר לכל תלמיד  /מורה ,עם השיר הנ"ל.
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שו"ת חינוך והלכה
© מתוך :פורטל שו"ת הלכה אקטואלי
/http://www.shut-halacha.co.il
שאלה:
האם מותר בבית ספר לקרוא בתורה במניין תלמידים שאינם בני מצוה?
תשובה:
מותר להוציא ולקרוא בספר תורה ללא ברכות התורה במניין של תלמידים קטנים כאשר אין מניין של מבוגרים ,ובתנאי
שהמבוגרים שנוכחים שם לא יברכו.
פוסק :הרב שלמה גורן.
ספר :תרומת הגורן בעריכת מכון האידרא רבה.
מקור :חלק א' סימן י.

שאלה:
האם מותר בשיעור מלאכה להשתמש בקטניות לצורך ביצוע עבודות יצירה וכו'?
תשובה:
מותר להשתמש בקיטניות בשיעור מלאכה ואומנות( .משנה ברורה סימן קעא' סעיף א' מסייג רק ומתיר רק אם דרך העולם
בכך)
פוסק :הרב דב ליאור
ספר :דבר חברון  -שו"ת
מקור :חלק ג' יורה דעה סימן רלב סעיף ו.

שאלה:
האם מותר להוציא מתלמוד תורה תלמיד אשר הוריו אינם משלמים שכר לימוד?
מבחינה הלכתית מותר להוציא תלמיד מ'תלמוד תורה' אם הוריו אינם משלמים שכר לימוד .יחד עם זאת הנהלת בית הספר
צריכה לבדוק את החלטתה ולברר שלא ייגרם לתלמיד נזק חינוכי אם יסולק מבית הספר.
פוסק :הגרי"ש אלישיב.
ספר :וישמע משה ,הרב משה פריד ,תשע"א.
מקור :חלק ב' עמוד ריד .ובשו"ת מהר"ם מינץ סימן מח כתב שאסור כיון שיש בזה ביטול תורה.
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בתי ספר מציגים :אמץ לך רעיון...
כפר הנוער בן יקיר ,מנכ"ל הכפר -מוטי אדואן מנהל בית הספר -הרב נתן גוטמן אם בית מרכזת -רויטל קנדרו

פרויקט " :דרך אחרת "
בכפר כתשעים חניכים ,עם מאפיינים של קשיים לימודיים והתנהגותיים ברצף שש שנתי .לאחר רבעון נעשה מיפוי חניכים
בכפר מתוך מגמה לתת מענה לכל אחד מחניכינו בהתאם לצרכיהם השונים .בתוך כך סומנה קבוצה של שבעה חניכים ,כחניכים
המועדים לנשירה מיידית .על מנת למנוע את נשירתם ,הוחלט על הקמת צוות היגוי אשר מטרתו לנהל סיעור מוחות ,ובו להוביל
פרויקט שבו תינתן לחניכים אלו האפשרות לשינוי תפקודי ,כמו כן לתת לצוות החינוכי אפשרות לבדוק במהלך תקופה זו את
השינויים שחלו בקרב החניכים ,מאפייני החניכים ,שוטטות ,אלימות ושימוש בחומרים אסורים ,קשר לא רציף עם ההורים
ותקשורת שלא על בסיס אמון עם הצוותים בכפר.
מטרות הפרויקט:
* ייצוב התנהגותי תפקודי אשר יאפשר המשך למידה ושהייה בתנאי פנימייה.
* הענקת אמון בצוות החינוכי ואמון ביכולתם העצמית לממש את יכולותיהם.
* אמירה כפרית המעניקה תחושה של שייכות ומנגד מעמידה סנקציה שלילית להמשך תפקודם הלקוי.
* להעניק כישורי חיים וכישורי למידה.
* הענקת כלים התמדה ,אחריות ,קבלת מרות וכבוד הדדי.
בטרם צאת הפרויקט לדרך ,נעשו שיחות אישיות עם החניכים להביא לידיעתם את מצבם בכפר ,ולשתפם בפרויקט .זימנו את
הוריהם לשיחה אישית וקבוצתית ,ולשמחתנו הם הביעו תמיכה מלאה והעניקו לנו את ברכתם .על מנת להטיב עם החניכים
ולהעניק להם את מירב הכלים ובאופן היעיל ביותר ,חובר שאלון עמדות אשר באמצעותו יכולנו ללמוד על החניכים .השאלון
כלל נושאים כגון :עד כמה הם מרגישים תחושת שייכות לכפר ,האם הם מקבלים מענה לצורכיהם ,מידת הקשר עם הצוות ,מה
היו רוצים לשנות לבטל או לשפר ,דמות משמעותית במוסד ,שאיפות לימודיות ,מקומו החברתי והלימודי ,כיצד התלמיד רואה
את התנהגותו בכפר ומה היה מצפה בסיום הפרויקט .התהליך נעשה במשך שלושה שבועות ,כלל מערכת שיעורים במקצועות:
מתמטיקה ,עברית ,ספרות ,יהדות מחשבים ונגרות ,וכמובן פעילויות נוספות להעשרה ולהרחבת הידיעות בנושאים נוספים,
כגון :כישורי חיים ,רכיבה באופניים ,כדורגל ,בריכה ,אומנות ,יוגה וצילום .כל אלו הועברו ע"י צוותים חינוכיים מקומיים
וחיצוניים ,כאשר החניכים נמצאים מחוץ למסגרת בית הספר ובמקום אשר נועד לכך.
תוצרי הפרויקט כפי שצוינו ע"י החניכים בשיחות משוב עימם :תחושה שאפשר לסמוך על הצוות ,הרגשת נתינה ,כבוד הדדי,
למידה והתנהגות מאוזנת ,גילוי יכולות אישיות בעצמם .בדיווח של צוות המורים והצוות החינוכי בפנימייה ,ניכר שינוי
משמעותי בהתייחסותם לסביבה המחנכת ,החל מקבלת מרות ונתינת כבוד ,הימצאותם בשיעורים וירידה משמעותית בשוטטות,
לקיחת אחריות רבה יותר על מעשיהם ,ובעיקר פונים לצוות ומשוחחים בכל עניין הדורש התייחסות .חלקם מפתח את חזקותיו
האישיות ומשתתף בחוגים מחוץ לכפר במתנ"סים בערים סמוכות .הפידבק החיובי העצום ביותר שקיבלנו מהחניכים הינו
שתקופה זו הטיבה עימם ,ושיש ברצונם לחזור למקום הבטוח הזה ,לזמן ארוך יותר .הפרויקט אומנם הסתיים אך התמיכה
באותם חניכים נמשכת ,בשיחות אישיות ומעקב אחר תפקודם .מתוך שבעה חניכים שישה המשיכו בכפר .תפקודם הלימודי
השתפר ,ומכאן אנו למדים כי הפרויקט היווה עבורם הזדמנות אמיתית להיות במקום שמוביל אותם להצלחות בתחומים השונים.
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יוזמות בית ספריות...
אסיפת מורים-תלמידים
חטיבת ביניים אמי"ת בית שמש ,יועצת :ליאורה ברנע.
מטרות:
 .1חיזוק הקשר בין המורה לתלמיד.
 .2העברת אחריות לתלמיד בהקשר ללמידה.
שלבי ההכנה:
א .תכנון המועד ,לוח הזמנים ואופן הביצוע של הפעילות .ב .כינוס המחנכים והמורים והדרכתם .ג .תכנון נהלי האסיפה,
דפי הכנה למורה ולתלמיד ,שיבוץ המורים בחדריהם בשעות האסיפה ,תעודה לתלמיד ,הזמנה לתלמיד ומשוב .ד .הדרכת
התלמידים בכיתות ע"י המחנכים( .מטרות ומהלך הפעילות) .ה .הכנת רשימה לתלמיד  -של המורים המעוניינים להיפגש
עמו .ו .ארגון מלאי של פעילויות אלטרנטיביות עבור התלמידים  -לזמן ההמתנה( .עיתונים ,שבועונים ,שעשועונים ,כתבי
חידה ועוד).
מהלך הפעילות:
 המחנכים והמורים המקצועיים יושבים בחדרים נפרדים .כל תלמיד רשאי לגשת לכל מורה שיבחר ולמורים
שביקשו לפגשו מראש.
 על דלת חדר המורה תלוי דף רישום בו רושמים עצמם התלמידים לשיחה עם המורה ,בזה אחר זה .התלמידים
ממתינים בתורם להיכנס אל המורה.
 בזמן ההמתנה עוסקים התלמידים בעיון בעיתונים ו\או פתרון כתבי חידה ,תשבצים וכו' .את הפתרונות ישלשלו
לתיבה מיוחדת שתוצב ממקום מרכזי בבית הספר ,כך יוכלו להשתתף בהגרלה נושאת פרסים.
 זמן המפגש מורה-תלמיד מוגבל ל  5-10דקות.
 במהלך השיחה מעלה כל צד את שאלותיו ,חוות דעתו והערכותיו בפני הצד השני .יצוינו נקודות החוזק של
התלמיד לפני הנושאים שדורשים שיפור ,ויינתן לתלמיד זמן להביע משאלותיו והשגותיו בפני המורה.
 בסופה של השיחה מסכימים המורה והתלמיד על מטלות-מטרות שעשויות להביא לקידום ושינוי בנושאים
הנדרשים.
 סי ום הפעילות :התלמידים והמורים מתבקשים למלא דף משוב לגבי הפעילות .משוב זה ישמש להפקת לקחים
ושיפור נושאים טעוני שיפור לקראת האסיפה הבאה .רצוי לקיים בכיתות,יום יומיים אחר-כך ,דיון על הפעילות
ותוצאותיה.
הערות:
 .1העיתונים והתשבצים אמורים למנוע מצב של שוטטות חסרת מעש בזמן ההמתנה לכניסה אל המורים .התחרות נושאת
הפרסים נועדה "למשוך" את התלמידים לעסוק בחידונים אלה מהסיבות הנ"ל.
 .2אורך הפגישה צומצם ל  5-10דקות :גם כדי לאפשר למספר רב יותר של תלמידים להיפגש עם המורים ,וגם מתוך
הנחה שדפי ההכנה ייעלו ויקצרו את אורך המפגש.
 . 3המורים מתבקשים לחתום על התעודה הנידונה במפגש ,כדי להבטיח שכל תלמיד נפגש ,לפחות עם  3-4מורים ,ולא
ניצל את משך הפעילות לשוטטות או עזיבת השטח.
.4דפי ההכנה כוללים ,בין השאר ,תעודה לתלמיד והזמנה לאסיפה .את התעודה יקבל התלמיד כשבוע לפני האסיפה.
בתעודה יכין לעצמו רשימת המורים אליהם הוא מעוניין ו\או מתבקש לגשת .הוא ירשום לעצמו :הערכה עצמית משוערת
במקצוע הנ"ל ,ושאלות שברצונו להציג למורה .במפגש עצמו ירשום את הערכת המורה ותיערך השוואה בין שתי
ההערכות .מובן שבמקרה של פער גדול בין השניים יקיימו השניים דיון על הסיבות לפער ויגיעו להסכמה על ההערכה
המדויקת יותר .כאמור לעיל ,בסיום הפגישה יסוכמו ויירשמו בתעודה מטלות לקידום המצב ,והמורה יחתום.
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יוסף דעת

על הש“ס

< לרמי“ם ומורים לגמרא
< ללומדי הדף היומי
< ללומדים למבחני בגרות
בספרי יוסף דעת תמצאו:
 הסבר מתומצת ובהיר במקומות שלומד הגמרא מתקשה בהם. סיכום שיטתי של כל סוגיות הגמרא ושיטות הראשונים והפוסקים ,בצורת שו“ת. חומרי העשרה רבים ומגוונים ממאות ספרים. מפתח נושאים מפורט על כל ענייני המסכת והעניינים המובאים בספר. -צילום הגמרא.

לפרטים נוספים:
052-4167880 | 02-6518128

