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דבר המערכת
לקהילת קוראינו שלום וברכה,

בתקופה זו ,לאחר ימי הזיכרון והעצמאות ולאחר חג מתן תורה בו עמדנו כאיש אחד ובלב אחד לקבלת התורה,
אנו זוכים להוציא לאור את "טיפ ממנו"ף" מס' .3
גיליון זה מדגיש חיבורים מסוגים שונים:
חיבור בין עובדי חינוך בעלי סגנונות שונים מופיע במאמר על ניהול בין דורי.
בחיבור בין מורה לתלמידו נעסוק במאמר על כתיבת התעודות,
הדיון בנושא שיעורי הבית מפגיש אותנו עם החיבור ללמידה גם בבית.
אולפנית תל אביב משתפת בלמידה משמעותית שמחברת את התלמידה לעצמה.

"האחדות שוכנת בנו
ואור ה' אחד חי בקרבנו"
(הראי"ה קוק ,אורות)

החיבור והאחדות הינם דרישה בסיסית מעם ישראל "-האחדות שוכנת בנו ואור ה' אחד חי בקרבנו" (הראי"ה קוק ,אורות).
חיבור אמיתי נובע מתוך ענוה ומאפשר למידה בבחינת "איזהו חכם הלומד מכל אדם" (אבות פרק ד).

אנו מאחלים לכם עשיה שמעודדת חיבורים ושתופי פעולה
צביה צונץ וצוות מנו"ף
Zvia.zuntz@gmail.com
לעדכון כתובת דוא"ל לקבלת העלון "טיפ ממנוף"manof@michlalah.edu :

1

כלי ניהול

עלון טיפ ממנו"ף – חודש סיון התשע"ח

ניהול בין דורי  z ,y ,x -בסירה אחת
הבסיס לתקשורת טובה בין הדורות הוא הכרה בשונות ביניהם ובתרומה של כל דור.
בסיס זה יכול להביא לסובלנות ,העלאת המוטיבציה והבנה הדדית
 //מאת :צילה חי שפרי ועדנה קורן // /http://www.odem4u.co.il // //
ניהול בין דורי הוא סוגיה המעסיקה ארגונים רבים .הפער בין הדורות יוצר מצד אחד מגוון עשיר של יכולות ,ומצד אחר טמון
בו פוטנציאל לקשיים .קונפליקטים בין הדורות מובילים לקבלת החלטות לא יעילה ,לבזבוז זמן בניהול בשל טיפול בבעיות
רגשיות ,לתקיעות בתהליכים ,לעזיבה של עובדים מדור ה Y -ולפגיעה במוטיבציה וביצרנות של עובדי דור ה  X -או העובדים
הוותיקים ,שעוברים לעמדת התגוננות .כיוון שהדורות החדשים הם אלה ש"עושים רעש" ונחשבים ל"דור העתיד" ,יש נטיית
יתר לעזור להם ,תוך התעלמות מתחושותיהם של העובדים הוותיקים.
ככל שהזמן יתקדם והארגונים יתפתחו ,נמצא בכל ארגון דורות רבים של עובדים כאשר הפער בין הדור הוותיק ביותר לצעיר
ביותר יגדל ,והפערים רק ילכו ויתחדדו .ניהול לקוי של צוות רב דורי עלול להביא לירידה בתפוקות ,לפגיעה בשירות לקוחות,
להקטנת ראש ולשחיקה במוטיבציה .במאמר זה נעסוק בהשלכות הפער הבין דורי על ניהול צוות בתוך ארגון ,ונבחן כיצד
אפשר ליהנות ולהרוויח מן הפער ומן השונות.
מאפייני האישיות של כל דור
לכל דור יש מאפיינים ייחודיים והתנהלות משלו בעולם העבודה המכונים "אישיות הדור" .ברוב הארגונים עובדים  4–3דורות.
כדי להבין כיצד הם יכולים להיות אפקטיבים יחד ,נבחן בקצרה מה המאפיינים של כל דור.
הדור המסורתי דור הוותיקים  1945 –1928כיום בני  67+נמצאים בשוק העבודה בשלהי הקריירה ובתהליכי פרישה .מחויבים,
מכבדים היררכיה ,מקריבים.
דור ילידי 1965 –1946כיום בני 66 –47מתאפיינים ביציבות תעסוקתית ,בחשיבה קלאסית ,ביכולת לעשות דברים ביסודיות
בהיותם מרוכזים באותה עת רק בפעולה אחת 17% .מתוכם אוחזים במשרות ניהול בכירות .זהו דור שנולד לאחר מלחמת
העולם השנייה ,והשפיע מאוד על התפתחות כלכלת השפע בעולם המודרני וחיזוק מעמד הצעירים באוכלוסיה.
דור ה -Xילידי  1966-1976כיום בני 51 –41מאופיינים בצורך להיות בקשר עם בני גילם ,צורך בשייכות ,זקוקים לאיזון וליציבות
כלכלית .כניסתם לשוק העבודה לוותה במשברים רבים בכלכלה ובתקופות מיתון שחייבו שעות עבודה רבות כדי לשמור על
רמת שכר סבירה .סיפוק והנאה מהעבודה נתפסו משניים לתגמול הכספי.
דור ה -Yילידי  2000–1977כיום בני 40 –17מתאפיין בהיותו  Multi Taskingכלומר מסוגל לעשות כמה דברים בעת ובעונה
אחת .הם עובדים חכמים ,נמרצים ,מלהיבים ורעבים לאתגרים .בני דור ה -Yיצאו לעבודה בתקופה של תעסוקה מלאה
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ומחסור בעובדים מיומנים ,לכן הייתה להם האפשרות לבחור במשרה ההולמת ביותר את דרישותיהם.
כיום הם תופסים למעלה מ־ 35%ממשרות שוק העבודה בישראל ,ומספר זה גדל בהתמדה .הם מאופיינים ברצונם העז להשפיע
על אחרים ולחולל שינוי .הם אינדיבידואליסטים ,זקוקים למשוב מיידי ואיכותי ,מצפים לשיתוף ולעבודת צוות ומחפשים
מנהיגים וחונכים במקום העבודה שיהיו בעבורם מקור השראה .הם סובלניים פחות למצבים של חוסר סיפוק ומצפים לסביבת
עבודה לא רשמית.
דור ה Z -ילידי  2000ומעלה דור שייכנס לעולם העבודה בעוד כ 4-שנים .בעבורם העבודה דומה למשחק שיתופי,
והעבודה היא עוד תחנה בדרך לשלב הבא .במידה מסוימת המאפיינים של דור ה -Yיוקצנו.
מהם הקונפליקטים שפער הדורות מייצר?
קונפליקטים על רקע פערי תקשורת
•אמצעי התקשורת – מקצת הדורות מעדיפים שיחה פנים אל פנים ומקצתם מתקשרים בעיקר במיילים או במסרונים.
•אופן התקשורת – מקצת הדורות מעדיפים להבין את הרקע והרציונל ורק אז לצאת לפעולה ,דורות אחרים מעדיפים
לפעול ולהבין "תוך כדי ריצה”.
המ ִילים עצמן שונות בין דור לדור .אין הכוונה רק לסלנג ,הכוונה לנקודת המבט .ביטויים
•אופן הדיבור – השפה ואפילו ִ
כמו "לא מתאים" יכולים להתפרש בעיני דור אחד כדיבור מזלזל ,בה בשעה שדור אחר רק התכוון לשים תמרור עצור
כדי לחשוב על חלופה איכותית יותר.
אלו הם פערים בתפיסה המבוססים על מנטליות ,ניסיון וחוויות חיים שונות מאוד.
קונפליקטים על רקע פער בציפיות
•הגדרת התפוקות ,התשומות הראויות והערך המוסף לארגון  -יש אנשים מדור מסוים ,המקדשים עבודה קשה ,שעות
עבודה רבות ומסירות אינסופית הבאה על חשבון שעות משפחה או זמן אישי .לעומתם אנשים מדור אחר מקדשים
יעילות ,הגעה לרווח מרבי על ידי בקרה ומידע ,מיקוד בתוצאות ולא בתשומות על כן ניהול קונפליקטים נכון הוא צעד
משמעותי לסגירת פערים.
•עבודה משנית התומכת בהשגת היעדים  -יש פער בציפיות בנוגע לצורך בתיעוד מידע ,כתיבת דוחות ,מילוי טפסים,
העברת מידע בתוך הארגון ,כתיבת פרוטוקולים של ישיבות ,כתיבה ,קריאה ולמידה של נוהלים .יש בני דור שתפיסת
עולמם גורסת שכל אלו הם צורך הכרחי ויש המחפשים קיצורי דרך או משאירים לאחרים לבצע את המטלות שאינם
אוהבים.
•תגמולים  -יש בני דור המקדשים תגמול כספי מיד ,ויש אחרים המעריכים תגמול בהכשרה מקצועית ,ימי גיבוש ,חוויית
צוות ,יצירת משמעות ,הזדמנויות להשתתפות בצוותי פיתוח.
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פערים בכמה ֵממדים בהתנהלות יום העבודה
סדר ושיטה –יש הזקוקים לעבודה "בחלונות זמן" ,עבודה המוגדרת לפי תכנון וביצוע ושולחן עבודה מסודר ויש הזקוקים
לתזזיתיות ועבודה בכמה ערוצים בו זמנית.
שעות עבודה –יש הרואים בהתחלת יום העבודה בשעה מאוחרת אות לחוסר השתלבות בכללי מקום העבודה ,ויש הרואים
הערּות ומיקוד בשעות העבודה היעילות ביותר בעבורם.
באותה ההתנהגות ניהול נכון יותר של שעות ֵ
שימוש במדיות –יש הרואים בשימוש במדיה בזבוז זמן ,התחמקות מן העבודה וחוסר אחריות .יש הרואים באותם הדפוסים
חלק אינטגרלי מן הכלים להשגת היעדים ,ועוד כלי להגברת היעילות ולניהול מצוין.
מימוש פוטנציאל השונות בין הדורות
לבני דור מסוים יש נטייה טבעית להתכנס עם הדומים להם .מפגשים בין הדורות והעברת מידע ביניהם אינה "טבעית" בעבודה
בארגון .רוב הארגונים מבינים את הצורך ללמוד על דור ה -Yכיצד לנהל אותו וכיצד לשמר אותו .ארגונים מעטים מבינים את
הפוטנציאל של עבודה נכונה בסינרגיה של כלל הדורות .יש מעט מסורות בארגון שנותנות ביטוי לשונות של כל דור( .למשל
מסורת המעודדת קליטת עובד חדש לתפקיד ע"י חניכת עובד ותיק) .הבסיס לתקשורת טובה בין הדורות הוא הכרה בשונות
ביניהם ובתרומה של כל דור ,והבנה שלכולם יש מקום .בסיס זה יכול להביא לסובלנות ,העלאת המוטיבציה והבנה הדדית.
כלים וטיפים לניהול צוות בין דורי:
איזון והדדיות –יש לשמור על איזון בהבנת הערך האמיתי של כל דור ותרומתו לארגון .יש להימנע מהעצמת דור אחד על פני
האחרים וליצור תגמול נכון ומותאם למאפייני הדור .יש לתת ביטוי פומבי להערכה זו.
חיזוק ערכים –יש לטפח תרבות ארגונית המדברת בערכי יסוד גבוהים שהם מעל לדורות – כבוד ,שונות כעוצמה ,הוקרה ,אנושיות.
טיפוח הביחד – מומלץ לבנות צוותים ,פורומים וקהילות המשלבים כמה דורות ,ולתת מענה מתאים לכל אחד
מן המאפיינים הדרושים לבני הדור .למשל צוותים של הפקת לקחים ,הטמעה ,פיתוח ,העברה ושימור ידע.
טיפוח מנטורים – ניתן להשתמש בניסיון החיים ובמידע המקצועי (הרשמי והלא רשמי) על ידי התאמת מנטורים
לפי צורכי החניכה .השיטה מנצלת ביעילות את הניסיון והמקצועיות של כל דור .היא נותנת לכל דור ערך
ומקום משלו ,מגדילה את הלמידה בארגון ,ויוצרת חיבורים החשובים כל כך לזרימה טובה של תהליכים בארגון.
בנק כישורים למען כולם –אפשר ליצור בנק כישורים אישי העומד לרשות הארגון .הבנק יאפשר להכיר מיומנויות של אנשים
מכל דור ,להעצימם במשוב חיובי וייתן מענה לרצון של אנשים לתרום ולהרגיש מועילים .בנק זה יאפשר לארגון "למשוך"
את הכישורים הנדרשים לפי הצורך ,והשימוש בכישורים יהיה אפקטיבי ,יעיל ולטובת הארגון .אפשר גם לשלב כישורים אלו
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בתהליכי הדרכה או בפורומים של פתרון בעיות .בנק דומה לזה כבר קיים בערים שונות בארץ ומכונה "בנק הזמן" ,בו יש
סחר חליפין של זמן .כאשר אתה נרשם לבנק אתה מצהיר על המשאבים שלך ,שאתה מעוניין לתת מהם :עבודות תחזוקה
בבית  /בישול  /לימוד אנגלית פרטי או בקבוצה וכו' .כך אתה נותן שעת עבודה תמורת משאב שחסר לך ויש לאחר לתת.
השמה חכמה בין הדורות –כבר בשלב ההשמה יש להתחשב בהיבט הבין דורי .לבחון מה הטוב ביותר לצוות ולתפקיד,
ולשאול את עצמנו מהו "הדור" המתאים ביותר לדרישות התפקיד.
דיון בסוגיית פערי הדורות בתוכניות פיתוח צוותים ומנהלים –מומלץ להקצות יחידות הדרכה הכוללות היכרות עם הנושא,
פתרונות אפשריים והקניית כלים להתמודדות .נוסף על כך ,מומלץ לקיים הדרכה ייעודית בנושא זה ליחידות משאבי אנוש
להפצת הנושא בארגון.
כדאי להשתמש בשונות כדי להעצים את הארגון ולייצר תהליכים נכונים ויציבים.

מורה בינוני אומר
מורה טוב מסביר
מורה מעולה מדגים
מורה גדול מעורר השראה
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מהי נדיבות ניהולית
איזה משאב בלתי מוגבל יש למנהלים?
כמה מנהלים אוהבים להשתמש בו?
 //מאת :מיכאל שוורץ-יועץ אירגוני ומנחה סדנאות למנהלים //
/https://eyelevel.co.il/2015/12/14 //מהי-נדיבות-ניהולית //
בספרו "כל הכבוד" מתאר קן בלנצ'רד מודל להנעת אנשים באמצעות התמקדות בדברים שהם עושים טוב ,ולא בדברים
שהם עושים רע.
ארבע תועלות מרכזיות בהתמקדות בטוב:
.1הדגשת החיובי בהתנהגות האחרים מחזקת את ההתנהגות הרצויה.
.2הדגשת החיובי תורמת לבניית אמון הדדית החיונית ליצירת יחסי עבודה ארוכי טווח.
.3תחושת ההערכה והאמון שהעובד מרגיש מעלים את רמת המוטיבציה והמחוייבות שלו.
.4אמון ,הערכה ,מוטיבציה ומחוייבות מייצרים סביבת עבודה שמחה ומלאת חיים.
התמקדות בטוב = נדיבות ניהולית
יש הרבה ביטויים להתמקדות בטוב ,וכל אחד מהם מצוי בשפע.
אם רק רוצים ,אפשר בקלות להיות מאוד נדיבים:
– לא לקמץ במילים טובות ומילים שמחזקות את העובדים.
– לא לקמץ ביחס אישי.
– לא לקמץ באכפתיות ודאגה לעובד.
– לא לקמץ במתן משוב ותמיכה.
– לא לקמץ במתן הדרכות וחניכה.
להתרגל למילים "כל הכבוד"" ,תודה"" ,בוקר טוב"" ,אני מעריך את עבודתך"" ,אני מבחין בשיפור"" ,לא נורא ,העיקר
שלמדת"" ,הכל יהיה בסדר”.
כל עוד זה אותנטי וכנה ,ולא תרגיל תדמיתי של המנהל
כל עוד העובדים יודעים שהם הרוויחו זאת ביושר.
לא להגיב רק כמשהו משתבש
אם תשאלו עובדים רבים איך הם יודעים שהם עשו עבודה טובה ,אחת התשובות תהיה" :כי לא חטפתי על הראש מהמנהל
שלי”.
אל תתנו להצלחות העובדים להיות מובנות מאליהן.
אל תהיו מנהלים מהסוג של מתקן פאסיבי או מתקן אקטיבי ,שמתייחסים לעובדים שלהם רק כשיש בעיות.
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אבל מנהלים רבים חוששים מלהיות נדיבים
למנהלים רבים יש כל מיני מחשבות שחוסמות אותם מלהיות נדיבים.
הם חושבים שאם הם יעריכו את העובדים שלהם יותר מדי אז:
– "העובדים יתרגלו לטוב”.
– "העובדים יפתחו תלות בהערכה חיובית ,וכשלא אהיה הם יתבטלו”.
– "העובדים ינצלו את זה כדי לבקש כל מיני הטבות”
– "אח"כ לא אוכל לבוא לעובדים בציפיות לשיפור”.
– "כבר לא יהיה מתח עשייה בצוות”
– "הדיסטנס שלי עם העובדים ייעלם”.
– "מנהלים אחרים יחשבו שאני רך מדי”
הפתרון :נדיבות ולא פזרנות
במקום להכניס לראש מחשבות מיותרות ,חשוב להקפיד על כל מיני כללים:
–נדיבות ניהולית צריכה להיות מלווה בציפיות ברורות לעמידה ביעדים.
–התאמת היעדים ליכולות העובד עם אתגר הולך וגובר לצד התפתחות העובד.
–ענייניות מקצועית ,הישענות על המציאות ועל התוצאות בשטח.
ועדיין חשוב לשמור על תשומת לב אישית :יש עובדים שזקוקים ליותר תמיכה ומילים טובות ,ויש כאלו שזקוקים לפחות.
כלומר ,צריך להתאים עצמנו לעובדים.
אז מה עושים כשהעובד בכל זה לא מתפקד כמצופה?
התגובה הניהולית צריכה להיות מתאימה לסיבה שבגללה העובד לא מתפקד כמצופה.
במרבית המקרים נגלה שמדובר בחוסר ידע ,הבנה ,הכוונה ,ניסיון ,מיומנות או הכרה בחשיבות המשימה.
מאלה אפשר לגזור צעדים מעשיים כדי להשלים את החוסרים הרלוונטיים במקום להתעסק בהאשמות וביקורת.
זוהי הדרך הקצרה והנעימה לשיפור.
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ראיון מועמד להוראה – מאגר שאלות
הערכה ניהולית בית ספרית
 //מאת :שייקה שפירא //
בראיון מועמד להוראה ,אנו רוצים לבדוק את התאמת המועמד גם מבחינות נוספות ,כגון :אישיותו ,השקפתו ,מידותיו,
מוסריותו ,התאמתו לצוות ,לאווירה ,למסגרת ,לקהילת ההורים ועוד .בחן את עצמך אם הנך עושה שימוש גם בשאלות
הממוקדות הבאות (כמובן תוך התאמה למועמד ,תפקיד ,מקצוע):
להלן מאגר חלקי של שאלות:
¨ מדוע הצעת מועמדותך לבית ספרנו?
¨ אלו משימות בצעת טוב בעבודתך הקודמת?
¨ אלו משימות התקשית לבצע בעבודתך הקודמת?
¨ מה ידוע לך על בית ספרנו?
¨ מה מחבר אותך לבית ספרנו?
¨ על מה החמיאו לך בעבר – מדוע?
¨ במה עשויה ההשכלה שרכשת  -לתרום לעבודתך אצלנו?
¨ מה הם כישוריך הבולטים?
¨ מה הן תכונותיך החיוביות?
¨ מי עבורך הוא המורה לכל החיים ...מדוע?
¨ מהו בעיניך מורה טוב?
¨ אלו תפקידים היו לך בעבר?
¨ מה מתוך תפקידך/נסיונך עשוי לתרום לעבודתך בבית ספרנו?
¨ לאיזה חבר צוות תתחבר?
¨ איזה תלמיד לא תאהב?
¨ אלו הורים לא תאהב?
¨ אלו נהלים עשויים להכביד עליך?
¨ מה הם תחומי ההתעניינות שלך?
¨ מה אתה קורא?
¨ מה אתה מתכנן לעשות ,חוץ מעבודתך בבית ספרנו?
¨ האם הינך מפיק טוב יותר לבדך או עם צוות?
¨ מה תרמת בעבר בעבודת צוות?
¨ כיצד תגדיר הצלחה בתפקיד המוצע לך?
¨ לו היית חוזר אל העבר ...מה היית משנה?
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¨ מה הם חסרונותיך (במידה ויש לך)?
¨ כיצד תוכל להתגבר עליהם?
¨ מה בעיניך אידיאל ביחסי מורה-תלמיד?
¨ מהם בעיניך יחסים תקינים בין מורה ומנהל?
¨ מהם בעיניך יחסים טובים בין מורה לצוות?
¨ לו היה בידיך – מה היית מציע למנהל בית ספרך בעבר?
¨ לאור מה ששמעת עלינו – מה היית מציע לנו לשפר?
¨ כיצד תנהג במקרה הבא?...
¨ האם הנך חושש מבעיות משמעת?
¨ כיצד הנך יוצר אקלים מונע בעיות משמעת?
¨ כיצד אתה מטפל בבעיות משמעת?
¨ מי לדעתך צריך לטפל בבעיות משמעת המתרחשות אצל מורה מקצועי?
¨ ברצונך לארגן קומזיץ לתלמידיך ,מה יהיו שלבי פעולתך מרגע העלאת הרעיון עד למחרת האירוע?
¨ מה לדעתך יאמר עליך צוות המורים שלנו בעוד שנה?
¨ ממה אני אתרשם ממך עוד שנה?
¨ ממה יתרשמו ממך תלמידיך? הוריך?
¨ איזה חותם תשאיר על תלמידיך לאחר שנה?
¨ אלו דמויות אתה מעריץ – מדוע?
¨ מה היו אומרים לי חבריך המכירים אותך?
¨ במה לדעתך צריך להעריך את עבודת המורה?
¨ לו היו מציעים לך תפקיד – לאיזה תפקיד הינך מתאים?
¨ מהו בעיניך המנהל /מרכז השכבה הטוב?
¨ מהן ציפיותיך ממנהל/מרכז?
¨ אלו מטרות בולטות היית רוצה להגשים בעבודתך?
¨ אלו תלמידים אתה מעדיף שלא לחנך/ללמד?
¨ תן דוגמא לבעיה חינוכית שפתרת?
¨ עד היכן תיתן להורים להיות מעורבים?
¨ איך תיצור תקשורת טובה עם הורים?
¨ אלו פעילויות הייתה יוזם עם או עבור הורים?
¨ איך מגייסים הורים ,ואם בכלל?
¨ מה הוא ההורה האידיאלי ? (מביע ,מתעדכן פסיבי ,מבקר וכו')
¨ אלו תפקידי מנהיגות היו לך כתלמיד? (תנועת נוער וכו').
¨ מה ייתן לך סיפוק בעבודתך?
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שיעורי בית – כלי לימוד אפקטיבי או בזבוז זמן?
כיוון שתלמיד תיכון ממוצע מבלה כמעט שבע שעות בכל שבוע בהכנת שיעורי בית ,זה מפתיע שאין תשובה ברורה
לשאלה שבכותרת
 //הגיע זמן חינוך //
// http://www.edunow.org.il/edunow-media-story-253752?utm_source=newsletter&utm_medium=email //
הדעה הרווחת היא ששיעורי בית הם דרך אפקטיבית לחזק ולהשריש מה שכבר למדו התלמידים בכיתה ,אבל שהם עושים
יותר נזק מתועלת ,במיוחד בגילאים צעירים.
הנה מה שהמחקרים מראים בתחום:
באופן כללי ,לשיעורי בית יש יתרונות גדולים בשלבי התיכון ,עם קצת פחות יתרונות או רווח לגילאי חטיבה ומעט מאוד יתרונות
או רווח בגילאי יסודי.
למרות שלשיעורי בית יכולות להיות השפעות חיוביות על הלמידה ,הם גם עלולים לבוא על חשבון זמן אישי או משפחתי חשוב.
נתינת יותר מדי שיעורי בית עלולה לגרום לביצועים נמוכים.
היכולת של תלמיד או תלמידה להכין שיעורי בית בהצלחה תלויה פעמים רבות בנסיבות שמחוץ לשליטתם.
המטרה לא צריכה להיות ביטול שיעורי הבית כי אם הפיכתם לאותנטים ,משמעותיים ומאתגרים עבור התלמידים.
מדוע שיעורי בית צריכים להיות מאוזנים?
כאמור ,שיעורי הבית יכולים לעודד ולשפר למידה ,אבל יותר מדי מהם יכול להזיק.
האגודה הלאומית לחינוך בארה"ב תומכת ב" :חוק עשר הדקות" – שממליץ לתת עשר דקות של שיעורי בית עבור כל שנה
בבית ספר .זאת אומרת שתלמידי כיתה א' יקבלו עשר דקות ,כיתות ב' יקבלו עשרים דקות וכן הלאה ,כך שתלמידי כיתה י"ב
יקבלו מקסימום של שעתיים שיעורי בית ביום.
מחקר חדש מצא לאחרונה שכשתלמידי חטיבה נדרשו ליותר מ 90-100-דקות של שיעורי בית ביום ,ציוני המתמטיקה והמדעים
שלהם התחילו לרדת .נתינת כמות גדולה מדי של שיעורים יכולה להוביל לתשישות ,מתח ,ואיבוד עניין בלימודים – משהו
שכולנו רוצים להימנע ממנו.
יתרונות וחסרונות
יש לשים על השולחן את היתרונות והחסרונות של מתן שיעורי בית ואז להסיק את המסקנות:
יתרונות:
מאפשרים זיכרון טוב יותר של עובדות.
מגבירים הבנה.
מחזקים חשיבה ביקורתית.
מעודדים הרגלי למידה טובים ומיומנויות ניהול זמן.
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מגבירים את יכולת התלמיד לפתור בעיות בצורה עצמאית.
מערבים הורים בלמידה של הילדים.
מסייעים למורים לעקוב אחר התקדמות התלמידים.
חסרונות:
סכנה של איבוד עניין בלימודים.
תשישות פיזית ורגשית אצל התלמידים והפסד שעות שינה.
הפחתת זמן איכות משפחתי ואישי.
יכולים לגרום להגדלת הפער בין תלמידים חזקים וחלשים.
פותחים פתח להעתקה.
מגבירים לחץ מהסביבה על התלמידים.
יכולים להזיק לתלמידים מרקע סוציואקונומי נמוך.
למרות שהדיון סביב שיעורי בית בדרך כלל מתמקד בטענות של "זה עובד" מול "זה לא עובד" ,מחקרים מראים שהגיל עליו
דנים משמעותי מאוד.
המרוויחים העיקרים משיעורי הבית הם תלמידי התיכון ,תלמידי חטיבות הביניים מקבלים רק חצי מהיתרונות להם זוכים
התיכוניסטים ותלמידי היסודי כמעט שלא מרוויחים דבר משיעורי הבית .מכיוון שהתלמידים הצעירים עדיין עסוקים בלרכוש
מיומנויות למידה ,כגון ריכוז ומשמעת עצמית ,ניתנת שיעורי בית לא עוזרת להם.
מעורבות הורים ללא התערבות
שיעורי בית שמעוצבים בחכמה ,לא רק שמחזקים את למידת התלמידים ,אלא גם מאפשרים חיבור בין משפחת התלמיד
ובין בית הספר .שיעורי הבית יכולים להוות חלון דרכו יכולים ההורים לראות מה לומדים ילדיהם ופותחים פתח לשיח פורה
על חוויות הלמידה שלהם .זהו גם ערוץ דרכו יכולים ההורים ליצור קשר עם צוות ההוראה ולמצוא דרכים אפקטיביות לתמוך
בלמידת הילד.
למרות זאת ,צריך לזכור שהתערבות רבה מידי של הורים יכולה להזיק לתלמיד .במחקר מ 2008-נמצא שתלמידים הצליחו
פחות בבית הספר כשהוריהם נתפשו כפולשניים או שתלטנים .מוטיבציה היא מפתח חשוב בלמידה והורים יכולים באופן לא
מודע לגרום נזק בכך שלא יאפשרו לילדם מספיק מרחב ואוטונומיה בהכנת שיעורי הבית שלהם.
שיעורי בית מסביב לעולם
מפתחי מבחני פיז"ה פרסמו דו"ח ב  2014בו הם בחנו את נושא שיעורי הבית ברחבי מדינות ה .OECD-הם מצאו שבני  15בכל
העולם מבלים בממוצע כ 5-שעות בשבוע בהכנת שיעורי בית .באופן מפתיע ,במדינות כמו פינלנד וסינגפור מבלים פחות זמן
בהכנת שיעורים עם ממוצע של  1-2שעות בשבוע אבל למרות זאת ,מצטיינים במבחני פיז"ה.
מדינות אלו ,מסבירים כותבי הדו"ח ,מספקות מערכות תמיכה שמאפשרות להפחית את כמות שיעורי הבית ועדיין להביא את
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התלמידים להצלחה .אם מדינה כמו ארה"ב תפחית את כמות השיעורים הניתנת לתלמידי תיכון ,ציוני המבחנים כנראה ירדו,
לא אם מערכות תמיכה נוספות יתווספו.
הכל תלוי באיכות ולא בכמות
גם אם אתם בעד מתן שיעורי בית וגם אם אתם נגד ,כדאי לזכור שהמחקרים בתחום נותנים תמונת מציאות רחבה של מה
עובד ומה לא ,ומורה טוב יכול לגרום כמעט לכל דבר לעבוד .השאלה היא לא – שיעורי בית :כן או לא; במקום זאת ,עלינו
לשאול את עצמנו "איך נוכל להפוך את שיעורי הבית למושכים ,מתאגרים ,רלוונטים וכאלה שיתמכו בלמידה שמתרחשת
בכיתה"?

בין אם אתה מאמין שאתה יכול
ובין אם אתה מאמין שאינך יכול-
בכל מקרה הנך צודק.
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"שש עשרה שנים שאני כותב תעודות ומעולם לא כתבתי לאף ילד משהו שלילי"
המורה שרון כהן מספר איך שיר אחד קטן שכתב לו לפני שנים רבות המורה אלישע ,גרם לו להבין שתעודות צריך
לכתוב בחרדת קודש
 //מאת :שרון כהן // https://xnet.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5078185,00.html //
לפני שנה ,רגע אחרי שסיימתי הרצאה באזור הדרום ,ניגשה אלי בחורה צעירה שהגיעה עם שני ההורים והציגה את עצמה.
"אתה בטח לא זוכר אותי ,הייתי תלמידה שלך לפני עשר שנים במעו"ף בבאר שבע".
לקח לי שנייה לחבר את השם הזכור לפנים שלא ראיתי עשר שנים ,ועשר שנים בגילאים האלה זה לפגוש אדם אחר לגמרי.
"ואוו ,הדר! מה שלומך?" התרגשתי מאוד ,וגם היא.
"באתי לפה להגיד לך תודה .כבר עשר שנים שאני רוצה להגיד לך תודה .כשסיימנו כיתה ג' כתבת לכל ילד הערכה .ואת מה
שכתבת לי אני שומרת במגירה ליד המיטה שלי .בכל פעם שאני מרגישה עצובה או מתוסכלת או חסרת ערך ,אני מוציאה
מהמגירה את מה שכתבת לי וקוראת ,וככה אני נזכרת מי אני באמת".
היא דיברה ועמדו לי דמעות בעיניים" .הגעתי היום במיוחד להגיד לך תודה ,סתם שתדע".
אחת לכמה זמן אני מקבל הודעה כזו מהילדים שהפכו לנערים ,או מהורים של ילדים שלימדתי .כמה חשובות להם המילים
האלה .כמה משמעותי עבורם שמישהו מראה להם אותם דרך עין טובה .מראה להם את החוזקות שלהם .מראה להם את מה
שנתפס כ"שלילי" לאחרים כחיובי ,נעים ויוצא דופן בייחודו.
בכל פעם שאני ניגש לכתוב הערכה לילד ,אני מרגיש כמו כהן גדול לפני ארון הקודש .רוחץ את מחשבותיי במים של אור וטובל
את מילותיי במקווה של הלב .יודע שכל אות שאני בוחר חודרת היישר לתוך מוח העצם של הערך העצמי של הילד.
שיר לכל ילד
כשסיימתי כיתה ח' ,בבית הספר חורב ברמלה ,אחרי שמונה שנות לימוד ועם אותו מחנך בשלוש השנים האחרונות ,מר
אלישע טיטואני ,קיבלנו תעודות .בשנה הבאה כבר לא נהיה פה .עוברים לתיכון ,יום מרגש מאוד.
אני הייתי ילד ,איך נגדיר את זה ,תוסס מאוד .היום היו מאבחנים אותי עם הפרעת קשב וריכוז ,היפר אקטיבי ,וכולי.
קיבלנו את התעודה לפני ההפסקה ,לקחתי אותה מהיד של המורה ויצאתי החוצה להציץ לתוכה .ראיתי כרגיל שבצד
של הציונים הכל טוב מאוד ומצוין .הצצתי לצד השני של התעודה ,הצד של התנהגות וסדר ,שם ראיתי "טעון שיפור ניכר
בהתנהגותו"" ,גרוע בסדר וניקיון" וכולי .כרגיל.
ואז ראיתי שמצורף לתעודה עוד דף .פתחתי אותו והתחלתי לקרוא" :שרון הוא "...המורה אלישע כתב לי שיר ,כתב לכל ילד
שיר .בשיר הזה הוא מנה את כל מעלותיי  -שאני שחקן כדורגל מעולה ,ספורטאי שמביא מדליות לבית הספר ,מנהיג ,תלמיד
חרוץ ועוד כל מיני כאלה .בלי אף מילה על זה שאני בעייתי ,חוצפן ,משתולל וכולי .ואז ,בשורה האחרונה של השיר ,הוא כתב:
"ואם תשאלו למה ,כי שרון הוא כישרון!"
עפה לי הכיפה מהראש ונזלו לי דמעות דבש מהעיניים .לא אמרתי לו כלום .הייתי בשוק שזה מה שהוא חושב עלי .הייתי בטוח
שהוא שונא אותי .לא הייתי תלמיד שקט ורגוע ,לא הייתי מה שהוא רצה שאהיה .ככה חשבתי במשך שלוש שנים איתו.
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בזכות שיר אחד קטן
הסיפור הזה הוא זרע .זרע שהפך לעץ של מורה שמניב פירות של אהבה וראיית הטוב בילדים 16 .שנה שאני כותב הערכות.
 16שנה זה אלפי ילדים ואין ילד אחד שכתבתי עליו משהו שלילי .שום רמיזה למשהו שלילי .שום רמיזה לזה שהוא צריך
להשתפר במשהו .חיפשתי ומצאתי את נקודת האור שבו והגדלתי אותה לשמש .יש ילדים שיותר קל לי .יש ילדים שפחות.
דווקא אלה שקשה לי ,הם הכי זקוקים לגמישות הרגשית-מחשבתית שלי.
לפני שבוע סיימנו סמסטר בכמה בתי ספר שאני מלמד והילדים קיבלו הערכות .יצא שהמנהלת העניקה לילדים את התעודות
בשיעור שלי .הם קראו את המילים שלי מולי .ראיתי את המבט שלהם מופנה אלי .חצי שואל "באמת? אני כזה?" ,חצי אומר
תודה.
היו ילדים שבאו בשקט להגיד תודה קטנה .היו כאלה שהסתכלו עלי עם חיוך של הודיה מובכת .היו כאלה שקראו והשאירו
את המבט בתוך הדף גם אחרי שסיימו לקרוא אותו פעמיים והיו כאלה ששלחו דרך הטלפון של ההורים שלהם תודות ארוכות
ומתרגשות.
ואני כל הזמן הזה חושב על הילד שהייתי ביום האחרון של כיתה ח' .על השינוי העמוק שנוצר בתוכי ,בזכות שיר אחד קטן של
המורה אלישע.

המלצות מנוף:
נקודות לדיון בישיבת הנהלה או צוות:
•חשיבות ההערכה החיובית בכתב ובע"פ וצמצום הערות שליליות.
•חלופות ראויות להערות שתפקידן להוביל לשינוי ,להתמודדות והתגברות.
•בנק הערות לתעודה – או ניסוח אישי של המורה? בעד ונגד.
•כיצד נחנך את תלמידינו לעדן את התבטאויותיהם כלפי זולתם?
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כוכב הים
"על מצבו של כוכב הים הבודד הזה דווקא כן השפעתי!"
 //מאת :מקור לא ידוע //
איש זקן התעורר ממש לפני הזריחה כמנהגו ,כדי להלך על חוף האוקיינוס ולברך על היום החדש .בהליכתו עם עלות השחר,
התמקד מבטו בתנועה רפה ורחוקה.
מרחוק הבחין בנער צעיר מתכופף ,מושיט וחובט בידיו ,מרקד על החוף ,ללא ספק שרוי בחגיגה לרגל היום המושלם שמתחיל
בקרוב .כשהתקרב הזקן אל הנער ,הבין כי הנער איננו רוקד מול המפרץ ,אלא מתכופף כדי לברור את השיירים שגאות הלילה
השאירה מאחוריה.
הנער עצר ,הרים כוכב ים והזדקף כדי להשליכו חזרה אל הים.
שאל הזקן את הצעיר לפשר מאמציו.
“הגאות שטפה את כוכבי הים אל החוף והם אינם יכולים לחזור אל הים בכוחות עצמם ”,ענה הנער" .כאשר השמש תעלה,
הם ימותו אילולא אשליך אותם חזרה הימה”.
הזקן סקר את המרחב העצום של החוף שהשתרע בשני הכיוונים אל מחוץ לשדה הראיה.
אינספור כוכבי ים היו מפוזרים על החוף .חוסר התקווה של תכנית הנער היה ברור.
אמר הזקן" :אישי הצעיר ,אינך מבין שעל החוף נמצאים הרבה יותר כוכבי ים מאשר תוכל להציל עד עלות החמה? אין כל סיכוי
שתוכל להשפיע ולפתור את הבעיה האדירה הזו!”
הנער השתהה מעט ושקל את דבריו של האיש הזקן ,אחר התכופף והרים עוד כוכב ים .חייך .והשליכו אל הים רחוק ככל
שניתן ,אז פנה אל הזקן ואמר:
"על מצבו של כוכב הים הבודד הזה דווקא כן השפעתי!”

המלצות מנו"ף:
נקודות לדיון בישיבת צוות או שיעור מחנך:
•"גם מסע בן אלף מייל מתחיל בצעד קטן אחד" דרכים לעידוד התלמיד להתחיל בפרויקט ,גם אם נראה מורכב וכבד מדי.
•חשיבות ההתייחסות האישית לכל תלמיד בנפרד ,ולא כחלק מקבוצה/כיתה.
•דרכים להחזרת תלמידים ש"סרו מהדרך" או שינו מהרגלם ,חזרה לדרך התקנית.
•גאות ושפל בחיי המוסד/הכיתה ,השלכותיהם והדרכים להחזרת ההתנהלות לאיזון.
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פדגוגיה נרטיבית באולפנית תל אביב
מתן במה יצירתית – מילולית  ,חזותית  ,תנועתית – לסיפור החיים הפרטי והייחודי של כל תלמידה
כתשתית לבניית זהות אישית ולאומית
 //מאת :הרבנית יפה מגנס ,מייסדת אולפנית בני עקיבא תל אביב ,וכהנה כראש האולפנית שנים רבות //
לאחר רצח רבין וההתנתקות הנוער הדתי ציוני עבר טלטלה .חשנו במצוקה עמוקה ושאלות כבדות משקל הופנו אלי כראש
אולפנית ואל הצוות החינוכי באולפנית בני עקיבא בתל אביב :מה יחסנו אל המדינה ומוסדותיה? אל הצבא? האם אנחנו חלק
?מדוע מאשימים אותנו?...
חשנו שדרוש בירור משותף ,מעמיק ,יצירתי ומשמעותי.
על פי תורת הרב קוק ,עליה מושתתת רוח הציונות הדתית ,על מנת להניע תהליכים משמעותיים יש צורך בלמידה מעמיקה
שמעצימה את אישיותה הייחודית של כל תלמידה ומחנכת אותה לגדלות מתוך ענווה.
מצאנו מקורות אקדמיים שתומכים בכך שעיסוק בנרטיב ,הסיפור האישי ,תורם להבניית זהות.
החלטנו לשלב בין השניים ולבסס את מחקר הפעולה שלנו על למידה מעמיקה ועל הסיפורים האישיים של התלמידות.
מחקר הפעולה הנחה וכוון לחשיפה ופיתוח ה"מנגינה הייחודית" לכל תלמידה בתחומים :הלימודי ,הרוחני והערכי.
בהדרכת גוף ניסויים ויזמות במשרד החינוך בנינו תוכנית התערבות בית ספרית רב תחומית שהתבצעה במספר מוקדים
באולפנית:
בבית המדרש היצירתי נלמדו תכנים בוני זהות .הלמידה התבצעה בזוגות ,הבנות התכנסו לשעה בבית המדרש ,ניתחו טקסט
ושמעו סיכום קצר .בעקבות הלמידה התבצעה פעילות יצירתית אומנותית בכיתות .
בכתיבה יוצרת התלמידות כתבו בבלוג כיתתי אנונימי .בוגרות האולפנית השתתפו בכתיבת הנרטיב שלהן במכתבים ששלחו
לראשי האולפנית ,ובהם העלו דילמות מסיפור חייהן.
במפגשים פגשו התלמידות בוגרות אולפנית פורצות דרך.
בקבוצות מודעות והעצמה התקיימו פעילויות בקבוצות קטנות ,התבצע תהליך של התבוננות פנימה והגדלת המודעות.
במפגשים אלה נעשה שימוש באומנויות וכלים מגוונים.
התקיימו לימודי פסיכודרמה בהם נעשה שימוש בהבעה ויצירה ונבנתה תוכנית ייחודית לבגרות בפסיכודרמה.
באומנות נערך "מסע מבראשית ",פרויקט קריאה מודרכת ומכוונת בפרשיות השבוע.
בדרכנו עמדנו בפני אתגרים רבים ובהם גיוס הצוות להטמעת החידוש ,שינויים אירגוניים כגון גמישות במערכת השעות,
הכשרות לצוות ,מבדקים על מנת לוודא שהתערבותנו אכן מהווה תשתית ראויה לבניית זהות אישית ולאומית ועוד.
למדנו תוך כדי תנועה ובנינו מודל חינוכי בית ספרי חדשני וייחודי אותו הפצנו כאשר הפכנו למרכז הפצה.
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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
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