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דבר המערכת
לקהילת קוראינו שלום וברכה,

"דע כי צריך לדון את כל האדם לכף זכות ,ואפילו מי שהוא רשע גמור,
צריך לחפש ולמצוא בו איזה מעט טוב ,שבאותו המעט אינו רשע,
ועל ידי זה שמוצא בו מעט טוב,
ודן אותו לכף זכות ,על-ידי-זה מעלה אותו באמת לכף זכות".
(רבי נחמן ,ליקוטי מוהר"ן)

במהלך שנת הלימודים אנו פוגשים את תלמידינו במצבים רבים ומגלים צדדים מגוונים ושונים באישיותם .לעתים אנו גאים
במידותיהם ובהישגיהם אך לא מעט פעמים אנו חשים אכזבה ותסכול ממה שלא הצלחנו להנחיל להם (יושר ,הישגים ,הכרת
הטוב ועוד).
חשוב שנזכור להביט בעין טובה ולמצוא את האור שבכל תלמיד ,לחזק את חוזקותיו ולעודדו לחשוב ,ליצור ולהתקדם בקצב
שלו  -ועל ידי כך לבנות קומה נוספת בבניין אישיותו.
באסיפות ציונים בבתי ספר רבים ,נהוג לפתוח בשבח כל תלמיד כאשר דנים עליו ,בבחינת "כי זה כל האדם"  -אדם שלם,
עולם שלם ,עומד לדיון עכשיו ,והנחת היסוד היא שבוודאי יש בו הרבה טוב.
בגיליון זה של "טיפ ממנו"ף":
אנו מפנים את הזרקור לחשיבות הקשר האישי והרוח הטובה בבית הספר ,מרכיב שהוא תנאי הכרחי לשותפות אמת בעשייה.
אנו מדגישים את שליחותנו המיוחדת כאנשי חינוך ואת תפקידנו לעודד את תלמידינו ,לטעת בהם ביטחון ביכולותיהם ולהנחות
אותם לזהות את תכונותיהם המיוחדות ולהשתמש בהן לצמיחה.
עונת הטיולים השנתיים בעיצומה .אנו מביאים המלצות לעשייה שתהפוך את הטיול השנתי למשמעותי לתלמידינו.
השימוש בטכנולוגיה בבתי הספר הוא עובדה קיימת .ננסה לתת טיפים לייעול השימוש בה.
בית הספר נועם המאירי בלוד משתף אותנו בחלק מהלמידה המשמעותית שמתקיימת בו .נשמח לקבל חומרים מבתי ספר
נוספים.

אנו מברכים אתכם בהמשך עשייה בתנופה,
צביה צונץ וצוות מנו"ף
Zvia.zuntz@gmail.com

לעדכון כתובת דוא"ל לקבלת העלון "טיפ ממנוף"manof@michlalah.edu :
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כשיש קשרים לא צריך פרוטקציה...
"הזמנה לחתונות זה לא זה ,התייצבות בהלוויות אינה עושה את העבודה.
שותפות חיים הופכת כל ישיבת מורים למפגש משפחתי וכל הצלחה פרטית לנכס לאומי"
 //מאת :הרב נעם פרל ,ראש ישיבת בני עקיבא סוסיא לחינוך סביבתי //
העולם המודרני הינו עולם קר ,מהיר ,מתוייג ,חסר סנטימנטים ועתיר בדידות .בעולם שכזה זוכים לאמון רק אנשים המתעניינים
באמת באדם שמאחורי המכונה ,באדם שמאחורי התוצאה ובפרגון הכן שמאחורי מילות המחמאה.
הקשר האישי והיחס החם אינם כלי לייעול העבודה או לטיוב התוצאות אלא יעד בפני עצמו ,המושג רק מתוך חברות 'לשמה'
שלא לצורך רווח עתידי .מנהל המפתח יחס חברי סביבו לשם יעד אחר ונסתר ,מעין 'אוהב את הבריות כדי לקרבן לתורה' ,לא
ישכנע את שותפיו לדרך ,וישים עצמו ללעג ובוז .לעומתו מנהל שבאמת קשור בנשמתו לעובדיו ,בבחינת 'אוהב את הבריות'
וללא שום קשר ,מקרבן לתורה ,יזכה להארת פנים ושותפות אמת בכל אשר יפנה.
לכן כדאי לו ,לכל מנהל ,להקדיש יחידת זמן שבועית ל'קשר אישי' עם מורים או תלמידים לפי ראות עיניו .קשר שכזה יכול
ללבוש ולפשוט צורה .שיחות אישיות על החיים ללא כל קשר לעבודה וללמידה .מפגש ביום ההולדת לחשבון נפש אישי על
החולף ,על מה מודים ועל מה מתפללים .מנהל משקיען יכול לצאת לביקורים בבתי מוריו ,או אצל חלק מתלמידיו ,בכדי להכיר
את מציאות חייהם ולהיטיב לפתחם לאורה .לשים לב לדברי הגמרא בברכות – "משהגיע רבן גמליאל לביתו של רבי יהושע,
ראה שקירות ביתו מפוייחים .אמר לו :מכותלי ביתך אתה ניכר שפחמי אתה .אמר לו :אוי לו לדור שאתה פרנסו ,שאי
אתה יודע בצערן של תלמידי חכמים במה הם מתפרנסים ובמה הם ניזונים" (בבלי ברכות כ"ח).
להגברת הלכידות הצוותית מומלץ לערוך ביקורי צוות בבתי הגידול של החברים בכדי להכיר את 'תבנית נוף מולדתם'.
מפגשים אלה מרגשים ומגבשים ,נוחים לביצוע וחסרי עלות.

אנו קפצנו לשחרית ,ארוחת בוקר ושיחה עם רב חשוב שבנו מלמד בישיבה ,כוס קפה לילי עם איש עסקים גדול וחובק עולם
ויום היכרות עם אתגרי הזקנה בבית האבות בו חיה בשמחה אמו של ראש הישיבה.
הזמנה לחתונות זה לא זה ,התייצבות בהלוויות אינה עושה את העבודה .שותפות חיים הופכת כל ישיבת מורים למפגש
משפחתי וכל הצלחה פרטית לנכס לאומי.
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צפייה ומשוב :כניסה אל "מאחורי דלת הכיתה"
מורים רבים מידי מעבירים את שגרת עבודתם "מאחורי דלת הכיתה" ,מנותקים מעמיתיהם .מורים אוצרים בתוכם
ידע רב ,תוכני ופדגוגי .הכותבת סבורה כי מפגש בין מורים ,המתרחש במקום שבו מתקיימת תרבות של צפייה ומשוב,
יעשיר את הידע והניסיון של הקהילה ,ובטווח הארוך יוביל לשיפור ההוראה והלמידה
 //מאת :תמר קריגר-ערמוני' ,צפייה ומשוב' :כניסה אל "מאחורי דלת הכיתה"  -עושים בית ספר //
© מכון אבני ראשה 2016 ,ירושלים // http://www.avneyrosha.org.il/Pages/home.aspx //
שני משובים שקיבלתי זכורים לי עד היום .הראשון היה בשנתי השלישית כמורה .צפתה בי מרצה שלימדה אותי בלימודי
תעודת ההוראה – מורה שלמדתי ממנה רבות – ובשיחה בינינו לאחר השיעור היא אמרה" :את יודעת להיות מורה טובה מאוד
לסוג מסוים של תלמידים .היית רוצה ללמוד להיות מורה טובה גם לסוגים אחרים של תלמידים?" עד לאותו רגע לא הבנתי
מדוע יש כיתות שבהן אני מרגישה שאני מצליחה במלאכתי וכיתות שבהן זה "פשוט לא עובד" .שאלתה פתחה לפניי את
האפשרות להתפתח כמורה לכיוונים חדשים ומאתגרים .עשר שנים לאחר מכן ,בשנה השלוש-עשרה לעבודתי כמורה ,צפתה
בי עמיתה ,מורה -מכרה מבית ספר אחר .בתום הצפייה היא ציינה ,בהערת אגב ,שאני נשענת על הלוח כאילו אני עומדת
להתמוטט ,ונראה שאני משתמשת בו כבקרש הצלה .מילותיה הממו אותי .חשתי נבוכה בכיתה ההיא ,לא די בטוחה בעצמי,
מאוימת .לא תיארתי לעצמי שתחושותיי שקופות כל כך ולא חשבתי על עצמי במונחים האלה .אך מרגע שהדברים נאמרו,
הרגשתי שקיבלתי לגיטימציה להרגיש כפי שהרגשתי בלי להתנצל על כך ,ולהתחיל לפעול כדי לשנות משהו בגישה שלי
להוראה באותה כיתה.
במאמרן "איך לתת משוב מקצועי" מציעות הכותבות ,סוזן ְּברּוקהרט וקוני מֹוס ,שתהליך מתן המשוב יהיה כרוך "בהנאה
ולא בסבל" .הגישה הרעננה והאופטימית שלהן עשויה להפוך את חוויית המשוב לחוויה מצמיחה ולא כפי שהיא נתפסת
היום – בבתי ספר רבים מדי ואצל מורים רבים מדי – כחוויה מאיימת ומביכה .ברוקהרט ומוס מדגישות את הצורך בבנייה
של שיחת המשוב על בסיס מאפייני משוב שנמצאו יעילים ,שיהפכו אותו למקדם ובעל ערך – משוב תיאורי שניתן בעיתוי
מתאים ,מכיל מידע בכמות סבירה ובנוי על-פי קריטריונים מוגדרים ,חיובי ,ברור וקולגיאלי.
מדבריהן עולה כי שיחת משוב היא אירוע שיש להתכונן אליו ברצינות ומבעוד מועד .במילים אחרות ,המשוב אינו יכול להינתן
כלאחר יד וללא הכנה מושכלת .גישה זו מבורכת בעיניי ,והיא מעלה על נס את כוחו של משוב איכותי ואת יכולתו להצמיח מורים.
נוכחתי בזה בעצמי ,שוב ושוב ,כשראיתי פרחי הוראה ומורים צעירים גדלים בזכות משוב איכותי או ,לחילופין" ,נתקעים"
במקום או לא מגיעים לכלל מיצוי של יכולותיהם כאשר אינם מקבלים משוב או כשזה ניתן כבדרך אגב.
יש לתת את הדעת על כך שהצורך בהכנת משוב באופן שמתארות הכותבות ,מחייב את המערכת הבית ספרית להקצות זמן
מראש ,הן להכנתו והן למתן המשוב בשיחה רצינית בין הצופה למורה.
צפייה בשיעור כהזדמנות לחלץ ידע הוראה רב ערך
באחת מצפיותיי נכחתי בשיעור של מורה ותיקה לאנגלית .היא שאלה את תלמידיה שאלה ואצבעות רבות הורמו .מורים
מכירים את התופעה של "אצבעות דוקרות את חלל האוויר" בבחינת" :אני רוצה! עכשיו תורי! הייתי קודם!" כשבפועל אף
אחד מהתלמידים אינו מקשיב באמת לדוברים האחרים משום שהוא טרוד בציפייה לתור שלו .מורה זו נקטה טכניקה פשוטה
אך יעילה – היא קבעה תורות בקול" :דני – אתה ראשון ,ואחר כך נעה ,אביגיל ,ואחריה יונתן" .התלמידים הורידו את הידיים
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המונפות וחיכו בסבלנות לתורם ,משום שזה נקבע והוכרז קבל עם וכיתה .עבורי זה היה רגע קטן של אמת גדולה .הוא
שינה את האופן שבו ניהלתי את שיעוריי שנים רבות .מאז אני נוקטת את השיטה של "קביעת תור בקול" ,לרווחת תלמידיי
ולתועלת הדיון שמנוהל באופן נינוח הרבה יותר.
בכל רגע נתון מתקיימים בכל בית ספר שיעורים רבים במקביל .בשיעורים לא מעטים מודגם בצורה חיה ,שימוש בידע
לעתים ניסיון ארוך שנים :ידע מקצועי בניהול
מקצועי בתחומים מגוונים הקשורים בהוראה; ידע שנרכש בעקבות ניסיוןִ ,
כיתה ,בשאילת שאלות ,בהתמודדות עם רגעים ואירועים לא צפויים ,במציאת דרכים יצירתיות לפתרון אתגרים
שהאינטראקציה בין תלמידים למורה מייצרת .יש שיעורים שבהם אפשר לצפות בהדגמה של טעויות הוראה ,טעויות
שאפשר ללמוד מהן ,ויתרה מזו – לתקן ולשפר ,בזכות משוב מקצועי מן הצופה .אלא שהידע הזה נותר בדרך כלל סודי.
אנחנו ,המורים ,בדרך כלל איננו לומדים זה מזה מכיוון ששיעורינו – מצבור הרגעים הללו ,על שלל המורכבויות שלהם –
נותרים חבויים מאחורי דלת הכיתה .צפיות שגרתיות בהוראה על-ידי מורים עמיתים ,רכזי מקצוע והנהלת בית הספר ,וכן
שיחות משוב שמתקיימות בעקבותיהן ,עשויות לחולל מהפכה של ממש בבית הספר – בשיתוף ,בלמידה הדדית ובפיתוח שיח
חינוכי -מקצועי מלהיב ומקדם.
ולמשב פרחי הוראה באופן עקבי ומסודר .אך כשאלה הופכים למורים מן המניין פוחת
ֵ
במוסדות להכשרת מורים נהוג לצפות
(ולעתים קרובות הן אינן מתקיימות כלל) .הסיבות לכך מגוונות :מחסור בצופים ובזמנים המיועדים
ִ
מאוד מספר הצפיות בהם
מפרה את האינטימיות והיא איננה הכרחית ,והיעדר
לצפייה ולמתן משוב; תפיסה רווחת שלפיה צפייה במורה במהלך שיעור ֵ
בצדה ותועלתה עולה על מחיר הפלישה לחדר הכיתה; חוסר ידע
הסכמה על כך שהצפייה ,אף שהיא פולשנית ,שכרה ִ
על מהות הצפייה במורה וחוסר הבנה מהו ביצוע איכותי שלה; היעדר תפיסה של מקצוע ההוראה כפרופסיה מתפתחת,
רבת שלבים ,שזקוקה להערכה מתמשכת כדי לקדם ולשכלל את יכולות ההוראה של הנצפים .יש מי שחושבים בטעות
שרק מורים מתחילים זקוקים לצפייה לצורך למידה והשתכללות .למעשה ,מורים זקוקים לכך מאוד ,לכל אורך דרכם
המקצועית .לא פחות מכך ,הם זכאים לקבל הזדמנויות להיראות ,לקבל הערכה ושיקוף ,להיות בתהליך שמחדד ומשבח את
עבודתם ומאפשר להם להוסיף לצמוח ולהפוך ל"מורים שנועדו להיות".
לעתים עובר המורה מעין
כאשר מורה סוגר מאחוריו את הדלת ,מי שנותר בחוץ אינו יודע מה באמת מתרחש בכיתהִ .
מטמורפוזה :קולו משתנה ,התנהלותו שונה מזו המוכרת בחדר המורים ,הוא עשוי להפוך לחיוני ומתלהב או לקשוח וסמכותי
ולבצע מהלך שלא ציפית לו .בתרבות המקצועית הרווחת בבתי ספר רבים בישראל ,הצופה נתפס כמי שנכנס לתוך
האינטימיות הזאת ומטלטל מערכת שרגילה לעבוד ללא "פולשים זרים" .כדי לאפשר תרבות שבה צפיות ומשובים הם חלק
בלתי נפרד משגרת בית הספר ,חשוב קודם כל לכבד את התחושות שסוג כזה של חשיפה עשוי לעורר ולהיערך לכך .בבואי
לצפות במורה-עמית ,אני פועלת לפי הכללים האלה:
 .1הצפייה מתואמת מראש ולעולם איננה מתרחשת בהפתעה .בשלב ההיערכות לצפייה נשקלת שעת הצפייה (במהלך
היום ,במהלך השנה ,שיעור שהוא חלק מרצף לעומת שיעור שעומד בפני עצמו); נשקלים יתרונות וחסרונות של מיקום
הצופה בכיתה (לפנים ,מאחור) וכן אופן הצגתו לתלמידים.
 .2  הצפייה בשיעור מתועדת באמצעות כתיבה או באמצעות מכשיר הקלטה (באישור המורה והתלמידים הנצפים); בעת
שיחת המשוב התיעוד משמש להדגמת היבטים שונים שלו והשיחה אפקטיבית יותר .הטבלה המוצגת כאן משמשת אותי
בזמן צפייה:
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זמן – ציון דקות
בתוך השיעור

שאלות  /הפעלות שהמורה
יוזם

תשובות  /תגובות התלמידים

הערות שלי כצופה

]לכל תשובה או תגובה של
תלמיד יש לייחד ריבוע נפרד
בטור זה[

[בתגובה לנעשה ,בתגובה לדברים
שהמורה עושה  /לא עושה  /מגיב
 /מתמודד] שאלות שעולות בדעתי
במהלך השיעור ,הפתעות וטיפול
בהן ועוד...

 .3בעת שיחת המשוב אני מתבססת על תכניה ,מדגימה מתוכה ומשתפת בה את המורה הנצפה .כך למשל יכול המורה
הנצפה לזהות שאלות שזימנו תגובה ולנתח תגובות ותשובות של תלמידים רבים – לעומת שאלות שלא עוררו את התלמידים
להגיב עליהן .כצופה ,אני יכולה להצביע על רגעים שבהם איבדתי ריכוז או עניין ולפענח אותם ,לעומת רגעים שהצריכו דריכות
וקשב רב .המורה יכול לראות כמה שאלות הוא שואל בשיעור ,מאיזה סדר חשיבה לקוחות השאלות שהוא בוחר לשאול ועוד.
 .4מוקד הצפייה מתוכנן מראש המורה הנצפה יודע מבעוד מועד מה מוקד הצפייה או ,לחלופין ,הוא בוחר במה הצפייה
תתמקד .מורה אמיצה ביקשה ממני לבדוק אם היא באמת "מפלה סדרתית" כפי שתלמידיה טענו .האם היא פונה לתלמידים
מסוימים יותר מאשר אל אחרים? האם יש תלמידים שהיא מתעלמת מהם? גילינו שהייתה מידה מסוימת של צדק בדברי
התלמידים ,אך התברר כי הסיבה לכך הייתה קושי של המורה לסובב את ראשה לצד שמאל בשל כאב בצוואר ,וכך יצא שהיא
התמקדה בצד הימני של הכיתה יותר מאשר בצד השמאלי .תובנה זו אפשרה לה להיערך אחרת ולנהל את שיעוריה באופן
שוויוני יותר.
 .5אין להתערב בשיעור ללא הזמנה גם כאשר הצופה רוצה מאוד וגם אם חש שהמורה רוצה או שהמורה שגה.
 .6הצפייה מלווה תמיד במשוב שנקבע לו מראש מקום וזמן.

המשוב
קל יותר לצפות מללמד .בשיחת משוב מומלץ לתת לנצפה לפתוח בדברים .פעמים רבות הוא נותן לעצמו משוב מדויק,
חד ,ואחר כך נופלים דברי הצופה על אוזניים קשובות ורתומות לפעולה .הדברים האלה הם בגדר המלצות:
מועד המשוב :קשה לשמוע משוב מיד לאחר השיעור .הנצפה מרוגש מאוד והממשב זקוק לזמן כדי לעבד את הדברים
שראה ולחשוב עליהם .כדאי לתאם מועד למשוב שאינו קרוב מדי ואינו רחוק מדי מזמן השיעור שנצפה (כמה שעות עד
][1
שלושה  -ארבעה ימים) .יש לברור מבין כל הדברים שראית מה לומר ועל מה לוותר.
מודל שימור-שיפור :מומלץ לבחור בצורה מושכלת מה לומר ועל מה לוותר .שימור :מורים עושים דברים יפים מאוד והם
לא תמיד מודעים לזה .זו הזדמנות "לפרגן" על-ידי נתינת שם ועשיית מקום לדברים .שיפור :לאגד ביקורות מסוגים שונים תחת
כותרת אחת ,למפות את אזורי הקושי ולקרוא להם בשם (לתמוך באדם ולבקר את הפעולה!) .הנה דוגמה למשוב שנתתי
לסטודנטית במסגרת הכשרתה כמורה לספרות .הנקודות כתובות ,אך הצגתן נעשית בעל פה והתלמידה רושמת לעצמה את
הדברים:
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שימור

שיפור

הפגנת שליטה ממקום שאינו כוחני ,אך הוא רב עוצמה :גודש על גודש על גודש ,שבשלב מסוים אינו מאפשר לקלוט
שליטה בחומרים ברמת שחייה למתקדמים ,שליטה בניהול עוד .השיעור עצמו גדוש ,זמן השיעור קצר ומצומצם יחסית,
כיתה; האזנה ,תרגום ,ביטחון בתשובה על שאלות לא האמירות שלך גדושות ,מלאות כל טוב וכל אחת בפני עצמה
בעלת ערך ,מעניינת ומהותית – שילובן יחד בנסיבות שנוצרו
פשוטות ,יכולת לנהל דיון מורכב.
מייצר "רעש" שאינו מאפשר קליטה .נחוצה כאן אמנות
הוויתור ,החלטה מושכלת על מה אני מוותרת ובמה אני
מתמקדת [מורים טועים לחשוב שאם ידחסו וידברו מהר על
הכל ,התלמידים יצאו נשכרים ועשירים – אך בפועל קורה
ההיפך ,והדברים נותרים לא מפוענחים עד הסוף].
עמידה טבעית ונוחה מול קהל :מגיבה בזמן אמת ,מבררת כמה באת לשמוע וכמה להשמיע?
מה שלא ברור ,לא מקבלת כל מה שנאמר – רק משום
שנאמר בקול.
הכנה מוקפדת ומושקעת :דף מקורות ,שאלות מרתקות,
שדר לא מדובר שאומר" :השקעתי הרבה מאוד בהכנה",
ובשל כך את מרוויחה בחזרה את ההשקעה של המשתתפים,
הם מרגישים מחויבות לתרום את חלקם.
שימוש מגוון ,יעיל ופעיל בלוח ,לאורך השיעור כולו.
שאלות ברמות שונות ומסוגים שונים לאורך השיעור.
מודולריות מצוינת.
רף גבוה ו"אמיץ" בבחירת הטקסט.
משדרת משהו חם מאוד ,לבבי ,מחובר לתלמידים ,לא
סטרילי ולא אקדמי-יבשושי.
משדרת שאפשר להישען עלייך – את מבינה את הטקסט
ואפשר ללכת ִאתך יד ביד ,את לא נבהלת מרעש של דיון
ואפשר להרים קול ,לא לשתוק ,להיות אקטיבי בשיעור –
בידיעה שאת לא תתמוטטי .את מורה .נ ק ו ד ה.

מודל המשולש :בבסיס כל שיעור ניצב משולש המורכב ממורה – תלמידים – תחום דעת .שאלה טובה להתחיל בה את
המשוב היא לברר מה בשיעור הנצפה ניצב במרכז המשולש .כמובן ,אפשר למקם במרכז השיעור את אחת הזוויות הנתונות,
לעתים מתגלים דברים מפתיעים המלמדים רבות על המורה ,למשל" :במרכז השיעור ניצבה ההתפעלות שלך מן החומר
אך ִ
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הנלמד"" ,ההתרגשות שלך תפסה את מירב מרכזו של המשולש"" ,השעון ולחץ הזמן האוזל עמד במרכז השיעור" ,ועוד.
גיבוי בדוגמאות :כל קביעה צריכה להיות מגובה בדוגמאות ספציפיות מן השיעור ,ומכאן ההכרח במשוב כתוב.
לשאול במקום לקבוע" :כשעשית כך וכך ,למה כיוונת?" "מה ציפית לשמוע?" "מה חשבת שיקרה?" "מה היה הרציונל מאחורי
הבחירה ל"? ...
רווח של הצופה :ציין משהו ש"הרווחת" מן השיעור כצופה .במה התעשרת ִאתה?
דיסקרטיות :מה שהתרחש בשיעור נשאר בין הצופה למורה ,אלא אם כן מדובר במקרה חריג.
יישום המשוב :בצפייה הבאה כדאי לבדוק יישום של המשוב הנוכחי.

ניסיוני בהכשרת פרחי הוראה ובצפייה במורים ותיקים יותר ,מלמד אותי שיש צמא אדיר למשוב איכותי ,מתבונן ומעמיק.
המורים זקוקים לעין המיטיבה ,המבקשת להצביע על מקומות לשיפור ושדרוג .במקומות שבהם הופך משוב ,באומץ ,לחלק
מסדר היום הבית ספרי ,עשויים להתרחש שינויים מרחיקי לכת .כך ,בית הספר הופך להיות גם "בית ספר למורים" .המורה
מקבל הזדמנות חדשה להיות לומד ,להתקדם ולהתפתח מבחינה מקצועית .בעקבות זה יש סיכוי ששיח חינוכי מהותי ילך
ויתפוס מקום רב יותר בשגרת העבודה הבית ספרית .במקום שמתנהל שיח כזה ,מורים מרגישים נוח יותר להתייעץ זה עם
זה על שיטות הוראה ועל עניינים חינוכיים של ממש ,ולא רק על עניינים טכניים או כדי "לשחרר קיטור" .כמו כן פוחת הצורך
במעטה סודיות ובהסתרת נקודות חולשה ,משום שהמסר העולה מתוך השיח הזה הוא שבית הספר הוא מוסד חינוכי לומד,
מתנסה וצומח ,ולא מקום שבע ובטוח מדי בעצמו .לבסוף ,עיניים אחראיות רבות יותר ,צופות בתלמידים ברגעים שהיו נסתרים
עד כה .זו הזדמנות להכיר תלמידים בסיטואציות חדשות ,סביב חומר מקצועי שונה ,באינטראקציה עם מבוגר אחר שמחלץ
מהם יכולות ואיכויות אחרות.
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כללים לעבודה עם אימיילים – דואר אלקטרוני
מספר כללים פשוטים ושימושיים שיסייעו לכם להשתלט על תיבת האימיילים
 //מאת :אורן אפל  -אתר אפל יעוץ והדרכה // http://www.orenappel.com //
אין ספק  -העולם הקדחתני שבו אנו חיים נעשה תובעני יותר ויותר .הטלפונים המודרניים מאפשרים לנו זמינות  24/7וגוררים
איתם ציפייה לתגובה מיידית .כך הפך הדואר האלקטרוני מכלי שימושי ויעיל ,למעמסה גוזלת זמן .מחקרים אחרונים מראים כי
עובד ממוצע מבלה עד  70%-מזמן העבודה בבדיקה ,קריאה חוזרת ,טיפול ותיוק של מאות המיילים שגודשים את התיבות שלו.
אז מה ניתן לעשות? כיצד ניתן לנצל את יתרונות המייל ככלי עבודה חשוב בעידן של תקשורת גלובלית ,מבלי להניח לו
להשתלט על חיינו?
להלן רשימה של מספר כללים פשוטים ושימושיים שיסייעו לכם להשתלט על תיבת האימיילים:
•עבדו  :Off-Lineכן כן ,קראתם נכון עבדו  .Off-lineבצורה כזאת אתם הם אלו ששולטים מתי והיכן אתם קוראים
ומטפלים בהודעות שלכם ,ולא נגררים לטיפול במייל אחרי כל "פיפס" חגיגי המודיע על כניסת מייל חדש .אל תעמידו
את הסקרנות שלכם במבחן .בטלו את צליל ההודעות האוטומטיות ,והתפנו לטיפול במייל לפי התכנון שלכם ,מספר
פעמים קבוע ביום .ממש כשם שלא עמדתם בעבר כל היום ליד תא הדואר בציפייה דרוכה לדוור ,כך אין סיבה ללחוץ
על כפתור ( send/receiveשלח /קבל) במהלך פגישה עם לקוח ,בישיבה או באמצע נהיגה.
•הסירו את עצמכם מרשימות תפוצה :בקשו להסיר את שמכם מרשימות תפוצה שאינן הכרחיות עבורכם .אם גם
אתם מקבלים עשרות הודעות על קופון חסר תקדים לטיסה לירח ב 51%-הנחה ,על מתכון ייחודי לחג שבועות ,או על
פתיחה חגיגית של תערוכה ,רק בגלל שנרשמתם לפני שנתיים לאתר המשווק אירועים ,אז הגיע הזמן לסדר פסח.
מצאו הודעות לא חיוניות והסירו את שמכם מרשימת התפוצה .הזמן שתחסכו בקריאת מאות מיילים יהיה שווה יותר
מאותם  ₪ 50הנחה על סיר הנירוסטה שאולי תפספסו.
•הגדירו שורת נושא ברורה :השתמשו "חכם" בשורות הנושא וחנכו אחרים לעשות כך בתקשורת עמכם .שורת
נושא בהירה ותמציתית אמורה לספק לקורא הבנה על תוכן המייל ולעניין אותו לקרוא אותו .כותרות כלליות וחסרות
משמעות כגון" ”re”,פגישה" או "ממשה כהן" ,אינן מעודדות את הנמען לקרוא אותן .במקרים רבים ניתן לצמצם את
המייל לשורת כותרת בלבד ,כגון" :הפגישה של יום רביעי בעניין הקמפיין החדש נדחתה לשעה  .12:00אנא אשרו".
כך תעוררו תשומת לב עניינית ותזכו לתגובה.
•בחרו בקפידה את המכותבים :שילחו את האינפורמציה רק למי שבאמת זקוק לה והיו זהירים עם רשימות תפוצה.
אל תשתמשו באופציה של ”( "reply to allהשב לכולם) אלא במקרים מפורשים בהם כולם זקוקים לתשובתך.
השתמשו בשורת ה  -TOלאותם מכותבים הנדרשים להשיב על המייל וב -CCכעותק לידיעה בלבד .במידה ויש למייל
יותר מנמען אחד ,הקפידו לפרט בגוף ההודעה ,מה מתבקש מכל אחד מהנמענים לעשות .הימנעו מלייצר תעבורת
מייל מיותרת בכך שתכתבו אנשים מיותרים ,בסופו של דבר זה יחזור אליכם כבומרנג.
•תגובה מהירה :ענו בתשובה קצרה ועניינית או באישור קבלה במקרים בהם השולח מצפה לתשובה .השתדלו להשיב
לכל מייל במהלך  24שעות מקבלתו .אם אין לכם אפשרות לעשות זאת ,או חסר לכם מידע רלוונטי ,יידעו את השולח
בכך .השתמש ב תגובות אוטומטיות  -Auto-replies -ומחוץ למשרד –  Out of officeכאשר אינכם נגישים לmail

8

כלי ניהול

עלון טיפ ממנו"ף – חודש אדר התשע"ח

וכך תמנעו מאנשים לשלוח לכם שוב ושוב את אותו מייל.
•היו תמציתיים :מייל שאורכו עולה על  5שורות לרוב אינו נקרא .במידה ויש לכם מסר ארוך – תרימו טלפון או קבעו
פגישה .שימרו על ניסוח ממוקד של מסר אחד עיקרי .במידה ויש לכם מספר מסרים ,חלקו אותם למיילים נפרדים,
וכך תבטיחו כי כל נושא יזכה להתייחסות ותעלו את הסיכוי לקבלת תשובה מהירה.
•היו בהירים :הקפידו על בהירות המסר .היו ספציפיים וציינו מה אתם מבקשים ממי ועד מתי .כשאתם כותבים "צריך
להכין מצגת לשבוע הבא" ,לא ברור מי צריך לעשות זאת ,באיזו מצגת מדובר ועד מתי על המצגת להיות מוכנה .ככל
שהמייל יהיה ברור יותר ויכלול את כל הפרטים הנדרשים ,כך גדל הסיכוי שתזכו להתייחסות רצינית ומהירה.
•השתמשו בסמלים ,נכון ובזהירות :אל תשתמשו בסימול של "עדיפות גבוהה"  High priority -במסרים שאינם
בהכרח כאלו .היזהרו משילוב של אייקונים של הומור .וותרו על דואר אלקטרוני בכל פעם שנימת קולכם ,מבט עיניכם
או חיוככם ,חיוני להבנת המסר.
•היזהרו משרשרת מיילים :זכרו ,כי כשאתם מעבירים מייל לאדם אחר ,כל התכתובת הקודמת מצורפת גם היא
למייל .אל תפיצו מסר של אדם אחר ללא רשותו ,אל תשנו מסר של אדם אחר בשרשרת ההתכתבות .כולנו מכירים
את אותם מקרים בהם מידע "רגיש" הועבר בשוגג לכתובת הלא נכונה וגרם למהומה רבה .דאגו שלא אתם אלו
שתהיו בליבה של הסערה הבאה.

קריירה
"תאר לעצמך את החיים כמשחק שבו אתה להטוטן ומשחק עם חמישה
כדורים באוויר".
אלו הם הכדורים :העבודה שלך – המשפחה שלך – הבריאות שלך ,החברים
שלך והחיים הרוחניים שלך,
ואתה שומר על כל אלה באוויר.
בקרוב תוכל להבחין כי העבודה היא כמו כדור גומי .אם אתה מפיל אותו ,הוא
קופץ וחוזר .אבל ארבעת הכדורים האחרים :משפחה ,בריאות ,חברים והחיים
הרוחניים  -הם שבירים כמו זכוכית.
אם תפיל אחד מאלה ,יהיה באופן בלתי הפיך מפוצל ,מסומן ,חתוך ,פגום
ושבור .אף פעם לא יחזור להיות אותו דבר.חשוב שתבין :אתה חייב להתאמץ
כדי לקבל ולשמור על היקר ביותר עבורך ,ולהעריך אותו.
עבוד ביעילות בשעות העבודה והפסק את העבודה בזמן.
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אקלים בחדר מורים
שאלון לבדיקת אקלים בחדר המורים
 //מאת :שייקה שפירא  -מתוך הספר “הערכה ומדידה בית-ספרית” //
(סמן  Xבמקום המתאים)
במידה
רבה

במידה
סבירה

במידה
מועטת

כלל לא

יחסים אישיים בין המורים:
האם קיימת פתיחות וכנות בין המורים?
האם מורים נותנים גיבוי לחבריהם בפני הורים ותלמידים?
האם יש אדישות למתח שקיים בין מורים אחרים בצוות?
האם אתה מנסה להשלים ולתווך בין מורים כשמתעורר מתח?
האם אתה שמח להגיע לעבודה?
האם אתה מרגיש שייכות חברתית לצוות?
האם אפשר לומר שבית הספר הוא גם מקום מפגש חברתי?
לו היה בידיך-היית מעדיף שמורים יצאו לחל”ת או לשבתון?
האם צלצלו אליך מורים כשהיית חולה? בחופשת לידה?
האם היית משנה דפוסים קיימים באווירה בחדר המורים?
קשרים מקצועיים:
האם יש צוותי עבודה בין המורים?
האם עבודת הצוותים מועילה או שהיא “רק פרוטוקול”?
האם המורים מציגים חומרי למידה ויוזמות לאחרים?
האם בעלי התפקידים מקובלים על המורה?
לדעתך ,הוראה זו שליחות?
האם מורים מראים לך דפי מערכים שהכינו?
כנ"ל – האם אתה מראה להם?
האם אתה צופה בשיעורים של חבריך המורים?
האם אתה מעדיף לתכנן ולעבד מערכי שיעור באופן עצמאי?
בעיות וסכסוכים:
האם קיימת רכילות בין ועל מורים?
האם “סותמים פיות” בקרב המורים?
האם יש מתח בין מורים ותיקים לחדשים או לצעירים?
האם קיים מתח בתוך צוות מורי מקצוע מסוים?
היש תחרות בין מורים?
האם יש מורים שמעודדים מורה להתמיד במתח הקיים עם
השני?
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במידה
רבה

במידה
סבירה

במידה
מועטת

כלל לא

האם קורה שמורה שמח במעידה של השני?
האם ,לדעתך ,להקשיב למורה זה בזבוז זמן?
האם יש בצוות הסתגרות של קבוצה או קבוצות מבין הצוות?
האם יש בצוות טיפוסים מתוסכלים שמשפיעים על אווירה
שלילית?
האם יש בצוות טיפוסים שמשפיעים שלילית על אווירת הצוות?
אירועים חברתיים:
האם מתארגנים אירועים חברתיים למורים?
האם הנך משתתף בהם?
האם התדירות של האירועים האלה מספיקה?
האם אתה בא לאירועים של צוות המורים “רק בגלל
הפרוטוקול”?
האם אתה נהנה מאירועים חברתיים אלה?
נורמות של משוב( :פרגון או ביקורת)
האם יש בצוות אווירה של פרגון?
האם יש נכונות לקבל ביקורת מחברים בצוות?
האם ההנהלה נותנת משוב למורה?
האם יוצא לך לומר ,לפחות פעם ביום ,מילת פרגון לחבר
בצוות?
האם אתה מרגיש נוח לתת ביקורת לחברים בצוות?
קשרים עם ההנהלה:
האם ההנהלה משתפת את המורים בקבלת החלטות?
האם סגנון הניהול משפיע שלילית על האווירה בצוות?
האם סגנון הניהול משפיע באופן חיובי על האווירה בצוות?
האם קרה שבקשותיך מההנהלה לא נענו?
האם חברי ההנהלה מעורים חברתית בצוות המורים?
נכונות לבוא לקראת:
האם המורים תומכים ומלווים מורה חדש?
האם מורים ייענו לבקשת מורה למ”מ?
האם אתה מוכן לקבל מטלה בית ספרית או צוותית?
האם מורים בצוות מוכנים לקבל עליהם מטלה בית ספרית?
האם אתה עונה תשובה מלאה לשאלה או בקשה של מורה?
האם אתה מוכן להשקיע לטובת בית הספר גם מעבר
להוראה?
האם מורים בצוות מוכנים להשקיע לטובת ביה”ס מזמנם
הפרטי?
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"יש קונה עולמו בשעה אחת"
באיזה עוד מקצוע בעולם תוכל להחיות מתים בעזרת טוש שבכלל לא עובד?
 //מאת :אבינועם הרש // http://www.aish.co.il/c/seen/449275583.html //
יום אחד נכנסתי לכיתה וגיליתי שאין לי טושים ללוח .בצר לי פניתי לתלמידים ושאלתי" :יש כאן למישהו טוש ללוח?"
להפתעתי ,התלמיד הכי שקט והכי נחבא אל הכלים ומצטנף בתוך עצמו ,ששתי עיניו הגדולות והשקטות נמצאות תמיד על
מצב 'השתק' ,קפץ פתאום והעיניים שלו נדלקו כשתי נורות פלורסנט ענקיות של מגרש כדורגל.
בפעם הראשונה אני זוכה לשמוע את הקול שלו שואג בחלל הכיתה:
"המורה ,המורה ,לי יש! לי יש!"
לפני שאני מעכל בכלל מה הולך ואיך ,התלמיד הביישן והשקט שאני מכיר דוהר לעברי ומדלג על כל הכיסאות והתיקים של
שאר התלמידים .הוא כבר היה לידי עם חיוך של מנצחים ומגיש לי את הטוש ללוח .
חייכתי אליו ולקחתי את הטוש ,ודממה בכיתה וכל התלמידים לוטשים עיניים לטוש ומשם ללוח ומשם אליי וחוזר חלילה
והתלמיד הביישן שהתחפש לרגע לייזם נועז ,מסתכל גם הוא ,ואני מגלה לתדהמתי שהטוש שלו לא עובד.
רעש צורמני במיוחד נחרט על הלוח ומשם על הנשמה של התלמיד האבוד .אני חושב לעצמי שככל הנראה הוא יזכור את
הרגע הזה כנקודת מפנה לרעה בחייו :עד שכבר חשב שסוף סוף הנה ,הבריאה העניקה גם לו את ההזדמנות להראות מה הוא
שווה ,הכול הולך לרדת לטמיון מאחר והטוש המיוחל שהוא כל כך התאמץ להגיש ,לא עובד.
בשבריר של שנייה ,החלטתי לשנות תכניות .הודיתי לתלמיד לפני כל הכיתה ואמרתי לו שבדיוק הייתי חייב טוש מיוחד כזה
כמו שנתן לי בשביל התרגיל המחשבתי שעכשיו אני רוצה לבצע .אמרתי שכולם צריכים ממש להתרכז עכשיו בלוח ,כי אני
כותב משהו בכתב סתרים ,בכתב שקוף ,ונראה מי יכול לגלות מה אני כותב?
לקחתי את הטוש ,הקפצתי אותו באוויר ואמרתי להם שאני רוצה להדגים להם ניסוי קשה במיוחד" :אני כותב ואתם מקשיבים
לרעש החריטה ומסתכלים טוב טוב על צורת הכתיבה שלי ומי שיוכל להגיע ללוח אחר כך ולנחש מה אני כותב ,יוכל להעניק
לכיתה שחרור של חמש דקות מוקדם יותר מהשיעור" אמרתי.
והנה הצבע חזר שוב ללחיים של התלמיד הביישן ושתי העיניים שלו שוב נדלקו מחדש ואני רק חושב לעצמי" :איזו עוד עבודה
בעולם ,תעניק לך את היכולת להחיות מתים רק בעזרת טוש שבכלל לא עובד"?

המלצות מנו"ף:
נקודות לדיון בישיבת מורים ו/או בשעת מחנך:
•דרכים לשיתוף ולמעורבות תלמידים שקטים במהלך השיעור ובחיי הכיתה.
•יכולת אלתור להיחלץ ממצבים מביכים/סבוכים בכיתה/בפעילות החינוכית ,ועל כישורי פתרון בעיות בכלל ככלי חשוב
למנהל ולמורה.
•חשיבות הנהגת "תל"ת" :תפקיד לכל תלמיד – כתרומה לדימוי העצמי שלו ,לתחושת השייכות שלו ולהיותו חלק בחברה.
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איך להפוך את הטיול השנתי למשמעותי
על הטיול השנתי להפוך למסע משמעותי להפנמת ערכים ויישום חוויתי של תכנים לימודיים
 //מאת :ד"ר אורי שטרנברג ,הגיע זמן חינוך // http://www.edunow.org.il //
מדי שנה יוצאים בני הנוער לטיולים במסגרת בתי הספר .מערכת החינוך רואה בטיול הבית ספרי הזדמנות לימודית חשובה,
בזכות האפשרות שהוא מזמן  -להמחיש את הנלמד בכיתה ולבקר באתרים המוזכרים בתכנים הלימודיים .בנוסף ,בפן החינוכי,
הטיול מהווה כלי להקניית ערכים כגון :אהבת הארץ ,חיזוק הקשר והשייכות של התלמידים לעם היהודי ומורשתו ופיתוח
אחריות סביבתית וחברתית לשמירת הטבע והסביבה ,כל זאת בצורה ישירה ,חווייתית ובלתי אמצעית.
עם זאת ,בשטח קיימת במקרים רבים ,תחושה של החמצה .המורים אינם מצליחים לממש את הפוטנציאל הגלום בטיולים
והתלמידים אינם מפיקים את התועלות אשר לשמן מתקיימים הטיולים .חדשות לבקרים מתפרסמות בעיתונות כתבות
המתארות התנהגויות בלתי ראויות של תלמידים בטיולים ,ואף דרישה של הורים לבטל טיולים ,בטענה שהם הפכו לכר פורה
לאלימות וונדליזם .למותר לציין כי אווירה זו מפחיתה עוד יותר את העשייה הלימודית – חינוכית בטיולים.
איך מודדים הצלחה של טיול?
מתוך שאיפה להשיג את המטרות בשמן מתקיימים הטיולים ,ביצענו בחינה מעמיקה של האופן בו מתוכנן ,מתבצע ומסוכם
הטיול הבית ספרי .ביקשנו לגרום לטיולים להיות בעלי השפעה על עיצוב תפיסות ערכיות ועמדות של תלמידים ,תוך שימת
דגש על היותם כלי חינוכי ייחודי המשיג תועלות לימודיות ,פדגוגיות ,חברתיות וערכיות .לתפיסתנו ,על הטיול להפוך למסע
משמעותי להפנמת ערכים ויישום חווייתי של תכנים לימודיים .לשם כך ,בדקנו האם מוגדרים מדדים לבחינת מידת ההצלחה
בהשגת מטרות הטיול ,בפן הערכי או הנחיות לשילוב יעדים פדגוגיים בטיולים.
מצאנו כי קיימים פערים משמעותיים בין ההצהרות הרעיוניות לבין הכלים המעשיים שניתנים לאנשי החינוך ,כדי להגשים את
מטרות ויעדי הטיולים ,לצד הצעות ודרכי פעולה רבות ,אשר קיימות – אך אינן מיושמות הלכה למעשה .כדי לקדם את הטיולים
ולהפכם לחוויית הלמידה הערכית שהם נועדו להיות ,אספנו וניסחנו מחדש שבע המלצות מעשיות החל מהובלת הטיול,
משלב התכנון ,דרך הביצוע וכלה בסיכום הטיול.
שבע המלצות שיהפכו את הטיול למסע משמעותי:
 .1קשרו את הטיול לתוכניות הלימודים  -ניתן לעשות זאת עם מגוון תחומי דעת ,כגון :גיאוגרפיה ,היסטוריה ,תנ"ך ומדעים,
וכן לחבר אותו לחזון החברתי-ערכי של בית הספר .הטיול הינו חלק אינטגרלי מהעשייה הבית ספרית הרציפה.
 .2הפכו את הטיול לתהליך של בניית פרויקט  -הטיול עצמו הוא רק שלב אחד במסע המשמעותי ,הלימודי ,חינוכי וערכי,
אשר כולל רצף שלבים :תכנון ,הכנה ,ביצוע הטיול ,עיבוד וסיכום חוויות הטיול ,בקרה ובחינת מידת השינוי שהשיג הטיול.
 .3ערבו את כולם  -הפכו את הטיול למסע של התלמידים ,המורים המקצועיים ,מחנכי הכיתות ,בעלי התפקידים וההורים.
מעורבות כל השותפים למסע המשמעותי תתקיים לאורך כל רצף השלבים ,משלב התכנון הראשוני ,דרך הוצאת הטיול לפועל
ועד לשלבים המתקיימים לאחר הטיול בעצמו ,במסגרת היותו חלק מהמסע המשמעותי.
 .4בחרו מסלולים מגוונים לטיול  -דאגו שהטיול יכלול סוגי מסלולים שונים :טיול שטח ברמות קושי שונות ,ביקור באתרים,
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צפייה במיצגים ,פעילויות במרחב ,עשייה עצמית של התלמידים והתמודדות עם ה'חוץ' ,פעילויות חברתיות ועוד.
 .5חלקו תפקידים  -מסע משמעותי מתבסס על שיתוף פעולה של כל השותפים ,לכן לכל אחד מהם (ולא רק לנציגי כל
קבוצה) יהיו תפקידים מעשיים ,שיהפכו אותם לשותפים פעילים לאורך כל רצף השלבים של המסע .תרומתו של כל שותף
להצלחת המסע תבוא לידי ביטוי בצורה שונה אמנם ,אך לא יהיה שותף שאינו תורם או אינו בעל חשיבות להצלחת המסע.
 .6שלבו דיונים ופעילויות אקטיביות לאורך כל שלביו של המסע  -המטרה להפוך את כל השותפים לפעילים בהובלת
המסע ,כדי להמחיש את יכולת ההשפעה של כל משתתף על המסע ,על החוויה ועל תוצאותיו .המלצה זו הינה בעלת חשיבות
רבה במיוחד ,שכן עיצוב זהות דורש מעורבות פעילה.
 .7בצעו הערכה ומהלכי בקרה לכל אורך המסע  -זאת כדי לבחון את מידת ההצלחה בהשגת יעדי המסע וביצוע התאמות
ושינויים בהתאם לצרכים שיזוהו בזמן אמת.

במסגרת פיילוט שבוצע למסע המשמעותי ,יושמו שבע ההמלצות במלואן והתקיים תהליך בקרה שהקיף את הטיולים משך
תקופה ארוכה .בפיילוט נוכחנו לראות עד כמה טיול המתוכנן היטב ובעל מבנה מגוון ,המהווה חלק ממסע גדול יותר שחווים
התלמידים ,מצליח להשיג היטב את מטרות הטיול בתחומים החברתי ,החינוכי ,הלימודי והערכי .כל זאת לצד הגברת נכונות
התלמידים לקחת חלק פעיל בטיול ,לשמור על הכללים וחשוב מכל – להפוך אותו למסע משמעותי בעבורם.
תפקידנו כאנשי חינוך הוא למצות את הפוטנציאל הלימודי ,הערכי והחברתי העצום הגלום בטיול .לאחר ההתנסות במסע
המשמעותי ,ברור כי בכוחו של שינוי תפיסתי מצדנו להביא להפיכת הטיולים ממעמסה אשר התועלת שלה מוטלת בספק,
לחוויה מעצימה ומספקת לתלמידים ולמורים כאחד.

המלצות מנו"ף:
•ממליצים להשתמש במאמר ככלי עזר לשיפור תכנון הטיולים השנתיים.
•הדיון יערך בישיבת הצוות החינוכי שתוקדש לנושא זה.
•הסדר הרצוי לדעתנו הוא:
1 .1הצוות ידון על היבטים חינוכיים שדורשים שיפור בטיולים השנתיים כפי שנערכים בבית הספר.
2 .2קריאת המאמר.
3 .3יועלו הצעות מפורטות ,תתבצע חלוקת תפקידים וינתנו לוחות זמנים.
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תלמיד לא לומד מקצוע ,הוא לומד מורה
תפקיד המחנך הוא גם של המורה המקצועי .האומנם?
 //מאת :מיכל מדמון // http://www.edunow.org.il //
לרגל פתיחת שנת הלימודים וחגיגות היכרות וגיבוש קבוצת הלימוד שלנו במתמטיקה ,הפעלתי בכיתה את המשימה הבאה:
כל תלמידה התבקשה לכתוב על אבן ,חוזקה אחת שיש לה :תכונה חיובית שהיא מביאה איתה לקבוצה וללימודי המתמטיקה.
הסברתי שלאחר מכן נערוך סבב קצר ,נעשה "לחיים" עם פטל ענבים שהבאתי ונניח את האבן במרכז.
עברתי בין התלמידות בזמן ביצוע המשימה והתגובות לא איחרו להגיע ,בשקט ואחר כך בקול" :המורה ,זו התנשאות מצידי
להגיד על עצמי"" ,המורה ,אני לא יודעת"" ,המורה ,אין לי חוזקות"...
ביקשתי מבנות הכיתה לעזור לחברות שלהן למצוא תכונה חיובית והפרגון והדיוק היו מרגשים ממש .למרות זאת ,אחרי שש
תלמידות מתוך  25שאמרו שאין להן תכונה טובה או שהן לא מוצאות ,קמתי ואמרתי בהתרגשות מהולה בכאב" :תלמידות
יקרות ,בת-בחורה-אישה שלא יודעת לפרגן לעצמה אפילו תכונה אחת חיובית שהיא מביאה איתה לקבוצה ,לכיתה ולעולם,
זה לא טוב .כל אחת ,כולל אני ,חייבת להכיר בכוחות שיש בה .יש בי הרבה מאוד! אני נפלאה ,אני מפיצה אור ,אני מלאת רצון
טוב ונכונות ,אני אלופה ,אני מיוחדת!"
פעילות שתוכננה לרבע שעה הפכה לשיעור שלם ,אבל הרווח היה חשוב ביותר .מסוג הרגעים שלי כמורה למתמטיקה ,מקצוע
שאני מברכת על בחירתו ועל השליחות העצומה שמזמן לי.
מורה למתמטיקה
"תעזבו אותי ,אני רק מורה למתמטיקה ,מה הקשר חינוך עכשיו?"
בכנס הארצי האחרון למורי מתמטיקה אמרה מפמ"ר מתמטיקה ,נירית כץ ,את הדברים הבאים:

"

במילים 'מורה למתמטיקה' ישנם שני היבטים :הוראה ומתמטיקה .אני לא רק מתמטיקאי/ת ואני לא רק מורה ,אני

שניהם .אנחנו שמים דגש על שני המישורים ,מקצועיים מבחינה מתמטית ומקצועיים מבחינה הוראתית וחינוכית".
דווקא במקצוע שלנו ,שהינו מוערך על ידי תלמידים והורים ,אנחנו יכולים לנצל את הבמה להטמעת ערכים .מתמטיקה
מבוססת ערכים – משימות מתמטיות שמשלבות עיסוק בערכים ,כמו בריאות ,עזרה לזולת ,חיסכון ,אחריות ,תכנון ואסטרטגיה,
חשיבה והתחשבות.
גם בעניין משימות אוריינות ומשימות פיז"ה אני שומעת משפטים כמו" :אני לא מורה לעברית ,אני מורה למתמטיקה ואני לא
צריכה ללמד הבנת הנקרא או משימות מחיי היומיום .מתמטיקה זו מתמטיקה" או" :אין לי זמן להערכה חלופית".
אם אנחנו לא שוכחים את תפקיד המורה שלנו אז אין שאלות והתלבטויות ,אנחנו מבינים שזה חלק מהתפקיד שלנו .אנחנו
מכירים את  8האינטליגנציות של גארדנר ,אז אם כך איך אנחנו מעיזים לא להתייחס למגוון שיש לנו בכיתה .משרד החינוך
לא צריך להמליץ ולא לאכוף" :תעשו  30%הערכה חלופית אם מתחשק לכם" .אנחנו אלה שצריכים לרצות ולהנכיח את זה
במלאכת ההוראה היומיומית שלנו .וכן ,אפילו לשכנע את התלמידים ,כי מרוב שהיו רגילים להוראה והערכה קלאסיות הם
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מבולבלים ואפילו קצת מבוהלים מפדגוגיה חדשנית שפוגשת אותם פתאום .איך אפשר להכין למיומנויות המאה ה 21-עם
פרדיגמות של מאה שנה אחורה?
מורה מקצועית-מחנכת (למתמטיקה)
אוסיף קומה נוספת למורה המקצועית ,מחנכת .ללכת לישון ולקום בבוקר בתודעת מורה מחנכת.
אין צורך לחשוב על זה כל היום וכל הלילה ,פשוט להיות את/ה ,עם כל הערכים והאידאלים שלך ,עם כל האמונות והעומק
הפנימי שלך ,עם האהבות ועם ההצלחות .עם המוסר ועם הייסורים ,עם האתגרים ועם התקוות.
באחד התרגילים האחרונים בהשתלמות "החופש ללמד" ,התבקשנו לכתוב מהו התבלין הסודי שלנו .כתבתי במרץ עמוד שלם
ואחר כך בחרתי מה מתוכו לספר בכיתה .אימון מן הסוג הזה מחזק את שרירי הלב והנפש שלנו ,מציב בפנינו מראה נעימה
ל"אני המאמין" שלנו ולכל ההפתעות שאנחנו יכולים להביא איתנו לחיים ולכיתה אם רק נתבונן.
"תלמיד לא לומד מקצוע ,הוא לומד מורה" משפט שאפשר להתווכח עליו אבל גם בעסקים ,יש חשיבות מכרעת ל" :עם מי
אני עושה עסק" ,ואיזו תחושה הוא משאיר אצלי כשאנחנו נפגשים.
פיתוח מוטיבציה ותחושת מסוגלות עצמית
"המורה ,תודה על הפעילות ,עכשיו כשכל האבנים ביחד אנחנו מרגישות איזה כוח יש לנו ומתמלאות באנרגיה חיובית" .זה לא
עלה לי הרבה כסף ,בסך הכול אספתי אבנים מאתר הבנייה שסמוך לביה"ס ,סחבתי תרכיז פטל מהבית ומילאתי את הקנקן
מה"תמי  "4שבמטבחון חדר המורים.
מעלי הישגים
ֵ
צריך לזכור שנמצא קשר ישיר בין אקלים כיתה לבין הישגים לימודיים .ערך הקבוצה ותחושת השייכות נמצאו
באופן ברור.
לאחרונה הלך לעולמו דוד בן יוסף ז"ל ,המורה לשמחה קראו לו .כינוי מרשים ביותר .כשקראתי את סיפור חייו הקשה נדהמתי
מהחירות ומהעוצמות שהיו בו ומהיקף ההשפעה שלו על אנשים כה רבים .לפי תפיסתו יש לעודד את התלמיד לחשוב וליצור
ולהתקדם בקצב שלו" .חנוך לנער ,ולא חנוק לנער" .מטרת החינוך לפיו היא "לחיים" ראשי תיבות לחוות חדוות יצירה ייחודית
משמעותית.
אז כן ,תלמידותיי ותלמידיי היקרים ,יש לכן/ם הרבה יותר מתכונה חיובית ,תעשו חיפוש ,תמצאו ,תנסחו ,תכתבו ,תתחזקו
ותבואו "מחוזקים לעולם" כמאמר השיר .בתקופות כל כך מורכבות בישראל ובעולם ,חשוב מתמיד לפתח את החוסן הנפשי
שלנו ושל התלמידות/ים שלנו.
זה מתחיל בלומר על עצמי מילה אחת טובה.

המלצות מנו"ף:
נקודות לדיון בישיבת מורים:
•חשיבות קישור תכני תחום הדעת הנלמד (כולל מקצועות ריאליים) לתכנים רלוונטיים אחרים ,כגון :המקורות שלנו ,השפה
העברית ,ערכים וכו' .מה נעשה בבית ספרנו ,מה דורש שיפור ,כיצד?
•כל מורה – הוא מחנך ,ללא קשר למקצוע אותו הוא מורה .הטמעת המסר בקרב צוות המורים המקצועיים.
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•דרכים להעלאת הדימוי העצמי וההכרה בחוזקות האישיות של כל תלמיד.
•חשיבות יכולת המורה להתגמש ולסטות מתכנית ומערך השיעור המקוריים ,על פי קריאת הצרכים והלך הרוחות בשטח.
•הקשר שבין אקלים כיתה – להישגים לימודיים .חשיבות ההשקעה בשמירה על אקלים חיובי הן מבחינת תחושת התלמיד והן
מבחינת פניותו ללמידה והצלחה עם הישגים טובים.

נקודות לדיון לשעת מחנך:
•לכל תלמיד כישרונות וחוזקות משלו והם מגוונים ,חשוב להכירם ולעשות בהם שימוש .אין בהכרה והדגשת תכונות אלה
משום יהירות ,אלא הכרה בערך העצמי.
•כדאי לקיים דיון בכיתה סביב נושא זה.

דרך
כאשר אדם הולך בדרך הוא מסתכל לכל הכיוונים:
אחורנית  -כדי לדעת מאין הוא בא ,ילמד מן העבר וינצרהו.
לצדדים  -לראות את חבריו הצועדים עימו.
למטה  -לחוש את האדמה מתחת לרגליו.
למעלה  -להכיר ולהאמין במי שלמעלה ממנו.
וקדימה  -ללמוד מכל הכיוונים הללו ולצעוד בדרכו שלו
קדימה ,להתקדם עוד ועוד.
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פרויקט חסד ותוכנית חברותות בבית הספר "נועם המאירי" בלוד
בית הספר נועם המאירי בלוד משתף בשני מיזמים של למידה משמעותית שפועלים מספר שנים
בבית הספר
 //מאת :שירה חן – מורה ורכזת בבית הספר //
הגרעין התורני בלוד מקיים מידי שבת פרוייקט חסד שנקרא "שולחן השבת"
במסגרת פרוייקט זה ,פועלים בכמה שכונות בעיר מרכזי "שולחן שבת"  -שולחן שבת שסועדות בו משפחות מהגרעין יחד עם
משפחות מעוטות יכולת או אנשים בודדים שאין להם עם מי לסעוד.
את האוכל מבשלות משפחות קבועות ,בהתנדבות ,מידי שבוע.
השולחנות ערוכים בצורה נאה ונעימה והמפגש בשולחן ,מעבר לסעודה עצמה ,יוצר חיבור של אנשים מכל קצוות הקשת
הישראלית.
בבית הספר נועם המאירי בהנהלת הגב' שולמית בלפר ,התגייסו למען מטרה חשובה זו .בכל שבוע כיתה אחרת משתתפת
בהכנות לשולחן השבת (קינוחים ,קיפולי מפיות לעיצוב השולחנות ,הכנת חלות ועוד).
זוהי פעילות חסד נפלאה הגורמת לתלמידות להיות מעורבות בקהילה ,לדאוג לאחר ולעזור לזולת.
חלק מהתלמידות הבוגרות מסייעות בעריכת השולחנות מידי יום שישי.
פעילות זו היא לא "לדבר על" אלא "לעשות את" ,הפעלת התלמידות לצורך הפנמת מידת החסד.
בבית הספר פועלת זו השנה החמישית תוכנית "חברותות"
כל שכבה בוגרת 'מאמצת' שכבה צעירה יותר למשך שנה ויחד לומדים ,בזוגות או בשלשות ,מידי חודש את הערכים המתאימים
לאותו חודש מתוך חוברת המותאמת לשכבת הגיל.
כיתות ו' עם ג'.
כיתות ה' עם ב'.
כיתות ד' עם א'.
תוכנית זו מקרבת בין התלמידות ,עוזרת להן להכיר זו את זו ,מעצימה את הבוגרות ונותנת תחושת ביטחון ושייכות לצעירות.
התלמידות מאוד נהנות מהמפגשים ונוצרים קשרים טובים שממשיכים הלאה במהלך שנותיהן בבית הספר.
צוות בית הספר בראשות המנהלת רואה במיזמים אלה הזדמנות ללמידה משמעותית כלל בית ספרית .התלמידות חוות באופן
פעיל חוויות מעצימות ,תוך קיום יחסי גומלין עם הסביבה וחשיפה לחיים ה"אמיתיים" ,הן לומדות עובדות חדשות על עצמן ועל
החברה בה הן חיות.
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"ילקוט המורה"  -הינו עלון וירטואלי המיועד לכל העוסקים בחינוך ובהוראה.
העלון יוצא אחת לחודש ומגיע ישירות לדוא“ל שלכם .בעלון נושאים
שיתרמו לכם/ן בעבודתכם/ן החינוכית.

מה בעלון?
• מאירועי החודש
• מומלצים
• שעת מחנך
• חינוך חברתי
• שיעורים וחומרי למידה
• מערכי שיעור מתוקשבים
• הורים

•
•
•
•
•
•
•

בעיניים בוחנות
פורום מנו"ף
טיפים
מדור הנהלה
חוזר מנכ"ל
 TVמנו"ף
פיתוח מקצועי לעובדי הוראה

המעוניינים
לקבל ישירות
את ”ילקוט המורה“,
נא לשלוח
מייל למנו"ף
manof@michlalah.edu

מכללה ירושלים-משרד מנו"ף ,רח' דובדבני ,בית וגן .ת.ד  16078ירושלים 91160
טלפון 02-6750912/751 :פקס073-2750662 :
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