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לקהילת קוראינו שלום וברכה,

היו  אלה   – ויהדות  ישראליות  וחדשנות,  יזמות  נשמה.  מלא  מיזם  מזה.  יותר  הרבה  היה  זה  מדעי,  פרויקט  היה  לא  זה 

הרכיבים של החללית בראשית, עוד לפני המנועים והמתכות.

בראשית גרמה לנו להרים מדי פעם עיניים לשמיים, מעל לטרדות היומיום, לקבל פרופורציות.

לכל  ברור  היה  הכישלון,  אחרי  שניות  ממש  שלנו.  מהשיח  לחלק  תקשורתי,  תרבותי,  חינוכי,  לאירוע  הפכה  בראשית 

הנוכחים בחדר הבקרה ביהוד שהולכים על זה שוב, ובגדול.

במקורותינו נכתב שעם ישראל נמשל ללבנה, לירח. כשם שהירח מתחדש מדי חודש, נעלם ואז מתגלה – כך גם עם 

שנים,  אלפי  כבר  אותנו  מאפיינת  הזו  ההתחדשות  תכונת  חושך.  ושל  אור  של  תקופות  ומורדות,  עליות  יודע  ישראל 

בצרות גדולות הרבה יותר מהתרסקות של חללית. הדמיון הזה לירח ימשיך וילווה אותנו גם בדרך לירח. 

)עפ"י סיון רהב מאיר(

ניתן לראות בחללית הישראלית "בראשית" מהלך חינוכי שהצליח לסחוף רבים אל מחוזות הדמיון ולעורר בהם השראה: 

הוגים, מעזים ומגשימים גם מעבר לאופק, ובדרך הופכים קשיים לאתגרים.

בגיליון זה של טיפ ממנו"ף:

מוצעים רעיונות לשיתוף הסביבה החינוכית בעשייה השנתית ע"י הצגת תוצרים בטקס, בתערוכה, בפאנל ועוד.

נבחנות דרכים לנהל את דור Y תוך התחשבות במאפייניו הייחודיים.

משולב מאמר שמציע דרכים לטיפול עומק בבעיית האלימות ויצירת תחושת מוגנות בבית הספר.

בקטעי הדיון נעודד למתן אמון ביכולותיהם של תלמידינו, נדגיש את הרבגוניות שקיימת בכיתה ונתייחס לתשובה שלילית 

ממוסד חינוכי כמנוף לצמיחה. 

במדור למידה משמעותית נקרא על תלמידה שהקימה באולפנת בני עקיבא מירון פרויקט חברתי שלימד את הבנות שלא 

חייבים לקנות רק מותגים חדשים בחנות, ושאין דבר העומד בפני הרצון.

מברכים אתכם בברכת קיץ בריא וחופשה נעימה
שנזכה להתחיל מבראשית

צביה צונץ וצוות מנו"ף

Zvia.zuntz@gmail.com

manof@michlalah.edu :"לעדכון כתובת דוא"ל לקבלת העלון "טיפ ממנוף
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שיתוף הסביבה החינוכית בתהליך השנתי וסיכום התהליך

להלן הצעות לסיכום שנה בתכנית התפתחות אישית ומעורבות חברתית. ניתן להתאים הצעות אלה לסיכום תהליכים 

ונושאים רבים בבית הספר

 //  http://meyda.education.gov.il/files/noar/m022.docx // מינהל חברה ונוער, משרד החינוך //

סיום שנת הלימודים הוא נקודת ציון משמעותית בתהליך המעורבות החברתית. תהליך שנתי של למידה ושל התנסות מעשית 

מסתיים, ונוצרת הזדמנות לסיכום התהליך, לבירור השפעת ההתנסות המעשית על ההתפתחות האישית של התלמיד ולבירור 

מידת תרומתו לאחרים. 

הצגת התהליך האישי והקבוצתי בפני הסביבה תתרום להמשגת האתגרים וההצלחות, כמו גם לתחושת גאווה וערך עצמי. 

הצגת תוצרים בטקס, בתערוכה, בפאנל וכדומה וחשיפתם בפני בני נוער ואנשי חינוך, יש בכוחם להגדיל את מעגלי ההשפעה 

של ההתנסות.

לפניכם הצעות שונות לשיתוף אחרים בעשייה. חשוב לשתף את התלמידים בבחירת במת השיתוף וקהל היעד ולהתחשב 

ויצברו חוויות נוספות של  יותר בביצועם  יהיו מעורבים  יבואו מצד התלמידים, כך הם  בכישוריהם. ככל שהרעיונות לשיתוף 

התפתחות אישית ושל מעורבות חברתית. 

הצעות לדרכי שיתוף

תערוכה – תערוכה היא מיצג ויזואלי הממוקם במרחב. יש תערוכות המוצגות דרך קבע ויש תערוכות המוצגות לפרק . 1

זמן מוגדר. המבקרים בתערוכה עוברים ממיצג למיצג בסדר מכוון. 

מה מציגים

וידאו של התנסויות אישיות או קבוצתיות,  ותוצרים מהתנסויות, מיצגי  יומני מסע, תמונות  אפשר להציג בתערוכה: 

פוסטרים ופלקטים המתארים את התהליך השנתי ועוד. 

רעיון מוביל

אפשר לבחור נושא, רעיון או ערך ועל פיו לארגן את התערוכה: סדר המיצגים, אחידותם וכיו"ב. 

תערוכה יכולה להיות אירוע בפני עצמו ויכולה להתלוות לאירוע סיום אחר, כמו טקס או מסיבה.

איך מציגים

דוגמאות 

• חדר נושא – עיצוב חדר או חלל מוגדר לפי תוצרי התכנית והזמנת תלמידים וקבוצות לסיור מודרך בחדר הנושא.	

• תערוכת מבואה – העמדת פלקטים של תמונות מהפעילות בלוויית הסברים במבואת הכניסה לאולם שבו נערך 	

ערב סיום או טקס סיום.

טיפים

• מוטב לתכנן מראש את פרטי התערוכה כדי להנחות את התלמידים בהתאם. 	
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• רצוי לחשוב מראש כיצד מזמינים את המבקרים לתערוכה ואם נותנים להם דף הסבר על התערוכה או הנחיות 	

לביקור בה.

מצגת משותפת – הכנת מצגת המתארת את התהליך השנתי בעזרת תמונות, סרטונים וקטעי הסבר. אפשר שכל . 2

תלמיד יכין שקף או כמה שקפים לפי תבנית אחידה. אפשר להקרין את המצגת בפני קהל תלמידים, הורים או מורים 

ואפשר גם על גבי מסך במקום בולט לעין )בכניסה לבית הספר, למשל(.

העלאת סרטון לאינטרנט – סרטונים וירטואליים מופצים היום בין בני נוער בתדירות גבוהה. אפשר להעלות סרטונים . 3

קצרים לאתר "youtube"  ולשלוח קישור לבני נוער ולגורמים בקהילה. אפשר להכין קליפ המתאר את ההתנסויות 

השונות והחוויות שעברו התלמידים במהלך ההתנסות או לערוך סרט שבו יוצגו חומרים שנאספו במשך התהליך.  

טיפים )להכנת מצגת או סרטון(

• שימו לב שאין לפרסם תמונות של ילדים או נתמכים ללא אישור אפוטרופוס, ובכל מקרה אסור לפרסם תצלום העלול 	

להשפיל אדם או לבזותו )על-פי חוק(. 

• אפשר לבקש מתלמיד או מקבוצת תלמידים לאסוף את החומר ולהכין מצגת או סרטון. 	

• תלמידים מצלמים רבות בטלפונים החכמים. אפשר לרכז את כל התמונות הקשורות בהתנסות במיקום אינטרנטי 	

משותף )תיקיות משותפות, מסמכים משותפים, אתר אינטרנט או רשת חברתית(.

פאנל מעורבות חברתית – אפשר לקיים פאנל בהשתתפות דוברים שיציגו את ההתנסות המעשית שלהם בשנה . 4

החולפת. הפאנל יכול להתקיים באולם מול קהל או בכיתות מול תלמידים העומדים לפני שלב ההתנסות המעשית 

במעורבות חברתית.  

הדוברים

חשוב לארגן מראש כמה תלמידים שההתנסות המעשית הייתה משמעותית עבורם ושהם בעלי יכולת לביטוי רהוט 

מול קהל. רצוי להקפיד שהדוברים יציגו מגוון התנסויות ומסקנות מהן.

המנחה 

יכול לשאול את הדוברים שאלות הבהרה  ויסכמו. המנחה  יפתח את הפאנל  תלמיד או מורה שיציג את הדוברים, 

ומיקוד ולהפנות אליהם שאלות מהקהל.  

טיפים

• עיצוב הסביבה של הפאנל )שולחן, מפה, בקבוקי מים, פרחים, מיקרופונים( יתרום ליצירת אווירה של רצינות 	

וליחס של כבוד לדוברים.

ומסודר. הפעילות "למה ממא", המצורפת בהמשך, מציגה מודל מפורט . 5 – הטקס הוא אירוע סמלי ערוך  טקס 

לבניית טקס בשיתוף התלמידים. 
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למה ממא

// הפעילות לקוחה מתוך החוברת "מחויבות אישית – מעורבות בקהילה, תכנית חינוכית" //

מטרות

• להכיר כלי לתכנון אירוע.	

• לערב את התלמידים בתכנון וביצוע של טקס לסיום שנת פעילות בתכנית "התפתחות אישית ומעורבות חברתית". 	

משך הפעילות: 45 דקות.

מהלך הפעילות

שלב א' – קבוצתי

להלן כלי לתכנון אירוע. המושג "למה ממא" בנוי מהאותיות המרכיבות את השאלות המנחות את התכנון 

)כך לא נשכחות שאלות חשובות(.

המליאה תתחלק לקבוצות. כל קבוצה תצטרך לתכנן טקס לסיום שנת הפעילות במעורבות החברתית. 

שאלות מנחות לתכנון הטקס:

לשם מה )רציונל(

לשם מה הטקס? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

מי יהיו השותפים בבניית הטקס – מבית הספר ומחוץ לבית הספר? ציינו אותם בשמותיהם או בתפקידיהם.

מורים 

בעלי תפקידים בבית הספר

גורמים מחוץ לבית הספר 

הורים  

תלמידים  

אחר

מי המוזמנים לטקס?

היכן יתקיים הטקס? )הקף בעיגול(

בבית הספר /  ביישוב /  ברשות המקומית
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מה

מה הם התכנים שכדאי לשלב בטקס? 

מה הם המשאבים הנדרשים לתכנית? 

מתי

מתי תתבצע כל פעולה לקראת הטקס )לוח זמנים(?

הערותאחריותשותפים לפעולהפעולהתאריך

איך

איך הטקס יהיה בנוי )תכנים, שירים, סמלים, אלמנטים ריטואליים( ?

איך תיראה הבמה?

האם יחולקו תעודות הערכה? מי יחלק? מי יקבל? איך תתבצע החלוקה?

איך יגויסו השותפים? איך יגויסו המשאבים?
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שלב ב' – במליאה

כל קבוצה תציג את הצעותיה לטקס ותנסה לשכנע את שאר המשתתפים לקבל אותן.

למנחה

לאחר פעילות זו, מומלץ למנות צוות לתכנון הטקס.

מודל "למה ממא"

לשם מה? מטרת הפעילות.

מה? כל השאלות המתחילות במילה מה.

היכן? מקום הפעילות – בבית הספר, מחוץ לבית 

הספר, באולם, בכיתה ועוד.

מי? מי ישתתף בתכנון ומי בביצוע, מי מוזמן לאירוע 

וכד'.

מתי? כל השאלות הנוגעות ללוח הזמנים.

איך? כל שאלות הביצוע – איך תבצע, איך תגייס וכד'.
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צפיה בשיעור - חשיבה רפלקטיבית

הוכח שמורים משפרים את ההוראה דווקא בדרך זו

// פרופסור ג'פרי גלנץ - ראש התכנית לתואר שני בניהול וארגון מערכות חינוך, מכללה ירושלים // 

בשנים  המחקר  טעויותיהם.  ותיקוני  ליקוייהם,  על  הצבעה  המורים,  על  כביקורת  הייתה  מורים"  ב"הנחיית  הישנה  השיטה 

ועוד, הנחיית מורים מהווה  האחרונות מצביע על שינוי כיוון:  העיקר הוא דווקא לעודד חשיבה רפלקטיבית אצל המורים.  

ההוראה שלו.  הטפסים  על מלאכת  זו  לחשיבה  המורה  המורה שמביא את  לבין  בין המנהל  היררכי,  ולא  שיתופי,  תהליך 

המובאים כאן הם כלי-עזר למנהל שאוסף מידע להציע בפני המורה בשיחת המשוב המתקיימת בינם לאחר הצפייה בשיעור.  

המטרה היא שהמורה יחשוב רפלקטיבית על השיעור, על פי המידע המוצע בפניו, ולא שהמנהל יתן משוב על מה שהיה טוב 

או מה שהיה לא טוב ומה שטעון שיפור.  במעמד זה המורה אמור להבין, כתוצאה של הרפלקציה, מה עליו לשמר ומה עליו 

לשפר. הטפסים הללו הם רק כלים שעוזרים למנהל לתאר את מה שראה, כזוג עיניים נוספות שצופות בנעשה בשיעור ולהביא 

מידע זה למורה שינתח את פועלו. המחקר מוכיח שוב ושוב שמורים משפרים את ההוראה שלהם דווקא בדרך זו.

התנהגויות  ורבליות של המורה

שאילת שאלותהעברת מידעדקה
המורה עונה את 

שאלות עצמו
משמעתמתקןנתינת הוראותמשבח

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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13

14

15

16

תגובות התלמידים להתנהגויות הוורבליות של המורה

שמות 

התלמידים

השיבו 

לשאלות
הערותקבלו נזיפהקבלו תיקוני טעויותצוין לשבח

אריאל

אוריאל

נוריאל

גדיאל

דניאל

איתיאל

מישאל

עוליאל

מאיר

אורי

יאיר

שניאור

נריה
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שאלות המורה עפ"י טקסונומית בלום

הערכה   )יצירה( רמה 6:   

סינתזה   )הערכה( רמה 5:  

ניתוח   )ניתוח( רמה 4:  

יישום   )יישום( רמה 3:  

הבנה   )הבנה( רמה 2:  

ידע   )זכירה( רמה 1:  

שאלות המורה עפ"י טקסונומית בלום

רמת 

השאלה

ספירה

5 דקות

ספירה

10 דקות

ספירה

15 דקות
הערותאחוזסה"כ

יצירה

הערכה

ניתוח

יישום

הבנה

זכירה

תשובות התלמידים לשאלות המורה עפ"י טקסונומית בלום

הערות123456שמות התלמידים

אריאל

אוריאל

נוריאל

גדיאל

דניאל
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איתיאל

מישאל

עוליאל

התייחסות המורה לשיטת האינטליגנציות המרובות

שמונה האינטליגנציות הן אלה:

  לשונית - מתבטאת ביכולות הקשורות בדיבור, בהאזנה, בקריאה ובכתיבה. . 1

לוגית - מתמטית - מתבטאת ביכולת לחשב מספרים, לפתור בעיות לוגיות ולנסח הוכחות מדעיות. . 2

חזותית - מרחבית - מתבטאת ביכולת להתמצא במרחב )ניווט( ובכל יתר הפעולות המתרחשות במרחב, כגון יצירה או . 3

קליטה של אמנות חזותית, משחקים במרחב )משחמט ועד כדורגל( ועוד. 

מוזיקלית - מתבטאת בכל הקשור ליצירה, להפקה ולקליטה של צלילי מוזיקה בשירה, בנגינה, בניצוח ובהאזנה. . 4

גופנית-תנועתית )קינסתטית( - מתבטאת בכל סוגי הפעולות המצריכות שליטה מוטורית או שימוש בגוף ככלי הבעה, . 5

מתנועות הספורטאי והרקדן ועד לפעולת ידו של הרופא המנתח. 

בין - אישית - מתבטאת בהבנת רגשותיו של הזולת, גם כאשר אינם גלויים, וביכולת ליצור עמו תקשורת מילולית ולא-. 6

מילולית ההולמת את צרכיו. 

תוך - אישית - מתבטאת במודעות עצמית וביכולת לרפלקציה עצמית ולהסקת מסקנות לגבי ההתנהגויות הרצויות . 7

במצבים שונים. 

נטורליסטית - סביבתית - מתבטאת ביכולת להתחבר לפרקטיקה של חיי היום-יום והסביבה, מה שנקרא "חכמת . 8

חיים". 

התחום
התגובה

ל/ר  לא כן
הערות

1. לשונית

2. לוגית-מתמטית

3. חזותית-מרחבית

4. מוזיקלית

5. גופנית-תנועתית

6. בין-אישית

7. תוך-אישית

8. נטורליסטית-סביבתית
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 חשיבת התלמידים עפ"י האינטליגנציות המרובות

הערות12345678שמות התלמידים

אריאל

אוריאל

נוריאל

גדיאל

דניאל

תצפיות איכותיות

"הילד במרכז"

לפי שיטה זו, הלמידה מתמקדת בתלמיד ולא במורה.  השאלות צריכות להיות אחרות, כגון: 

האם הילדים למדו / חשבו?  אלו סימנים )אינדיקטורים( היו שכך היה?. 1

איזה סוג של שאלות נשאלו )כגון: שאלות פתוחות(?  כיצד הגיבו התלמידים?. 2

כיצד התייחס המורה לתלמידים?  מה היתה תגובתם?. 3

אלו הזדמנויות הובאו לתלמידים לעודד אותם ללמידה שונה ומגוונת?. 4

מיהו מקור הידע?. 5

האם הילדים דברו אחד עם השני?. 6

האם הילדים עיצבו את למידתם?. 7

איך נבדקה הלמידה של התלמידים?  מה היה תפקידו של התלמיד?. 8

מה למדנו אודות התלמידים?. 9

שיטות לא-ורבליות

קרבת מקום:  שיטה מוכרת לטיפול בתלמיד מפריע; המורה עומד קרוב

לתלמיד.  ועוד: אפשר לסדר את החדר בעיצוב שמקרין קירבה וחום.

סניף נוסף: רמת הקירבה הפיזית או הנפשית שבין אנשים.  עמידה קרובה, נגיעה מתאימה ומקובלת, הבעת חום, צורת 

העמידה בשיחה.

שפת הגוף:  כגון, חיוכים מבט זועם, נעיצת מבט, מצביע, ידיים על המותן.  אלו עובדים גם מרחוק ומביעים מסר ברור.  רוצה 

ללמוד "רמזים" אלה?  תרגול בפני חבר ו/או במראה.
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פרוסודיה )תורת המשקל בשירה(: מביעה את החשיבות של הדברים 

שנאמרים, בד"כ ע"י המורה.  כגון, הטון, הצליל, המקצב של קולו של המורה.  צעקה, למשל, מלהיבה ולא מרגיעה תלמידים. 

השימוש בפרוסודיה מביע אמפתיה, אכפתיות, חום, אהדה בין המורה לתלמידיו.

כתה:_______________

תאריך: _____________

שעה:  ______________

תצפיות / תגובות התלמידיםתדירותהשיטה הלא - ורבלית
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Y הנעת עובדים - לנהל נכון את דור

הם לא חיים בשביל לעבוד, הם עובדים בשביל לחיות. הם נולדו באמצע שנות השמונים ואילך, כלומר כיום הם בשנות 

ה 20-30 לחייהם, והם נכנסים לשוק העבודה. זוהי קבוצה משמעותית בכוח העבודה שגדלה במהירות, וכמעסיקים 

המתחרים על גיוס כוח אדם איכותי ושימורו, איננו יכולים להתעלם מהצרכים, הרצונות והגישות של דור Y ומחויבים 

לנהל אותם בהתאם

// http://www.odem4u.co.il/index.php?dir=site&page=content&cs=3009 // אתר אודם //

מחקר מרתק של אוניברסיטת הונולולו בהוואי מגלה לנו פרטים מפתיעים על דור ה-Y הם צמחו עם טכנולוגיה לידם, והם 

מסתמכים עליה כדי לבצע את עבודתם טוב יותר.

הם מחוברים לטכנולוגיה 24 שעות ביממה ומעדיפים לתקשר באמצעות טכנולוגיה במקום פנים אל פנים.

הם מחפשים מסלול מהיר להצלחה, אך במקביל ניתן למצוא רבים מהם, שמוכנים להחליף שכר גבוה בלוח זמנים גמיש 

יותר, ואיזון טוב יותר בין הבית והעבודה. בני הדור הקודם עלולים לראות בגישתם גישה אנוכית, נעדרת מחוייבות, משמעת, 

או מוטיבציה, אך להם יש ציפיות שונות ממקום העבודה. הם הישגיים, בטוחים בעצמם וממוקדי מטרה, משום שטופחו מאד 

ע"י הוריהם, שאולי אפילו פנקו אותם יתר על המידה, כדי לפצות על מה שלהם לא היה. וככאלו, יש להם ציפיות גבוהות 

מהמעסיקים שלהם.

דור Y מחפשים אתגרים חדשים, ואינם פוחדים להטיל ספק בסמכות. הם רוצים עבודה בעלת משמעות ועקומת למידה יציבה. 

הם מעדיפים עבודת צוות, משום שכילדים, רבים מהם השתתפו בחוגי ספורט קבוצתיים.

הם נאמנים ומחוייבים לרעיונות שמדברים אליהם, ורוצים שיקשיבו להם ויתחשבו בדעתם. הם זקוקים לתשומת לב והכוונה, 

ידע  של  במעגל  אותם  כשמשאירים  מעריכים  הם  ולהשתפר.  להתקדם  כדי  מהאחרים  חיובי  וחיזוק  משוב  מחפשים  והם 

והתפתחות, והם מחפשים הערכה ואישור מחדש על תרומתם. הנה מקרה אמיתי מהשטח:

לאחת מחברות התקשורת הגיע למחלקת ה - IT עובד חדש היישר מהצבא. עם הגיעו הוא התבקש מדי פעם, לעדכן חלקים 

במערכת. התברר לו שבכל פעם שהמערכת משתדרגת, עליו להיכנס לכל חלק בנפרד ולעדכן אותו, עבודה שהוא חשב שהיא 

סיזיפית למדי.

מבדיקה שערך עם הממונה עליו הבין, כי במשך השנים, כל פעם שבנו תוספת חדשה למערכת, לא קישרו אותה כראוי לשאר 

החלקים, ולכן לא ניתן היה לעדכן את כל המערכת בפעם אחת.

בגלל הנטייה הקהילתית החזקה של בני דור Y , הוא שוחח על כך עם חבריו מהיחידה בצבא, ואחד מהם אמר שגם הוא נתקל 

באותה תופעה בארגון בו הוא עובד. הם החליטו לפצח את הנושא ולחפש ביחד פתרון שיאחד את כל המערכת ויאפשר להם 

לעדכן אותה בבת אחת.

הם ניגשו למשימה במרץ, סרקו את האינטרנט בחיפוש אחר תוכנה מתאימה, מצאו תוכנה חינמית בקוד פתוח, הקימו מערכת 

וירטואלית נפרדת, הריצו עליה ניסיונות כדי לבדוק את אמינותה, וכל זה במסגרת זמנם הפנוי.

עובד למנהל  אותו  פנה  טובה,  וכשהגיעו לתוצאה  הניסיונית, המשיכו לפתח את התוכנה,  אחרי שהשיגו הצלחה במערכת 

האחראי עליו, וסיפר לו על כוונתו לפעול לאיחוד המערכת. הוא סיפר לו על התוכנה ועל הניסיונות וביקש את אישורו להמשיך 
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וליישם את הכלי בארגון.

והארגון, את הפוטנציאל  ונוצר חיסכון גדול, בזכות ההבנה של המנהל  התוצאה היתה כמובן מדהימה. המערכת התייעלה 

הענק של עובד צעיר מדור הY . המנהל נתן לו גיבוי, ידע לעודד אותו להמשיך בכיוון, למרות שאם היו חושבים על זה מראש 

בארגון, היו מעריכים שזוהי משימה בלתי אפשרית, שעולה המון כסף.

 

כמה טיפים על איך לנהל את עובדי דור ה-Y  נכון יותר:

עם קבלתם לעבודה, השתמשו במערכות למידה וחניכה מובנות, כדי להכשיר אותם ועודדו למידה קבוצתית. לפני . 1

ביצוע העבודה, הגדירו בדיוק מה נדרש מהם, כי הם רוצים לדעת מה הציפיות מהם, מה ייחשב עבודה שלמה, כיצד 

יוכלו להשפיע ועוד.

צרו להם קבוצות עבודה קטנות שיאפשרו עבודת צוות. אפשרו דיונים, הציגו ניתוח מקרים ומשימות ותנו להם להתבטא . 2

ולהתפתח בצוותים.

ומתי הם סוטים. גם בהמשך, . 3 ותכוף, במיוחד בהתחלה. זה מסמן להם מתי הם בכיוון הנכון  תנו להם משוב ענייני 

הקפידו על תחנות קבועות של הערכה ומשוב לקבוצת עובדים זו.

צרו גיוון במשימות כי הם זקוקים לו, אפשרו להם גישה לאינפורמציה ומערכות למידה כי הם חובבי ידע. כמו כן ניתוח . 4

משימות והדגמת גישות שונות לפתרון, יעזרו לקידום המטרה.

גרמו להם ליהנות מהעבודה ובעבודה, אחרת היא תוגדר כ"משעממת" והם יחפשו מקום אחר.. 5

צרו נישות מסוימות בעבודה, שם תעודדו ביטוי אישי. קבעו ערבים חברתיים מחוץ לעבודה והתעניינו בחייהם מחוץ . 6

לעבודה.

אפשרו להם להשתמש בכישרונות שלהם, זהו דור שאוהב להיות מעשי ועוזר. אם יש עובדים שיודעים על נושא מסוים . 7

יותר מכם, תנו להם לקדם דברים עם מה שהם יודעים.

הציגו להם את התמונה הגדולה, כי רבים מהם מתפקדים טוב יותר אם יש להם את התמונה הגדולה לנגד עיניהם. כך . 8

הם לומדים מהר ובצורה קונקרטית יותר.

השתמשו ביצירתיות שלהם והיו יצירתיים בתקשורת שלכם איתם. זהו דור שחושב במימדים רבים בעת ובעונה אחת. . 9

יצירתיים ואפשרו אופציות רבות לביצוע. היו פתוחים לקבל מגוון של דרכים להשגת  ספקו להם הזדמנויות להיות 

התוצאות הרצויות בצורה שניתנת למדידה.

דאגו שחומרי הקריאה והלמידה המיועדים להם, יהיו ברורים, ענייניים, מאורגנים בצורה מסודרת ומובנית ולא עמוסים . 10

במלל.

היו חכמים איתם והפגינו מנהיגות מתמירה. הם לא מביטים בזלזול על מי שיודע פחות מהם. הם יבינו שיש לך כמנהל . 11

יותר ניסיון מהם, אבל הם ירצו שתקשיב ותשתמש בידע וברעיונות שלהם. הם יקבלו את ההנהגה שלך אם תפגין 

פתיחות ותצמיח אותם.

הקפידו על הוגנות מולם, משום שזהו דור שמאוד מודע להוגנות )דור המחאה החברתית(.. 12

הכירו בכך יש להם צורך באינטראקציה חברתית. זהו מפתח חשוב בהבנת הדור הזה. הבנה ושימוש נכון בצורך הזה . 13

שלהם, יכולים לקחת אתכם כמנהלים רחוק מאוד. 
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צרו באופן מובנה, אווירת למידה בעבודה ושיפור מתמיד. כמו מאמן ספורט המריץ את הספורטאים שלו לאליפות, . 14

תנו מקום של כבוד לבחינת התוצאות, להסקת מסקנות, ללמידה ועידוד- כל אלו יצרו אווירה של שיפור מתמיד. צרו 

הקשר ברור בין למידה – מסקנות - פעולה. הציגו תמיד את הקשר בין הלמידה והביצוע הנדרש בהתאם לכך.

צרו חלונות זמן לחזרה לפוקוס. מפגש קטן בן כמה דקות, הכולל הערכה, מיקוד וקריאת כיוון לחזור לפוקוס, יכול . 15

לחולל פלאים לאווירה ולתוצאות. זכרו ששיחה עימם היא חיונית. עודדו פיתוח נושא והחלפת אינפורמציה. דיבור על 

הנושא עוזר להם להכניס את התכנים לזיכרון לטווח ארוך.

ולבסוף, כמו עם כל עובד ובמיוחד עם בני הדור הזה, שמרו על גישה חיובית, גם במצבים מורכבים ובניהול קונפליקטים.

מחקרים מוכיחים שוב ושוב, שגישה חיובית מדרבנת ומעוררת את המוח, וזה מעלה את הסבירות להצלחה. 

אדם השואל "מה חובתי" ולא "מה זכותי"-

עולמו שונה לגמרי
הרב נריה
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מתמודדים עם המגיפה: איך מצמצמים את האלימות הבית ספרית בעזרת 3 
עקרונות?

משנים את השפה, עוברים מענישה לבירור, במקום לכבות שריפות - לוקחים אחריות

// מאת: נופר פלד לוי // קישור לאתר //

בפעם הראשונה שזוהר, בתי הבכורה, הייתה עדה למקרה אלימות בבית ספר, באחד השבועות הראשונים של כיתה א׳, היא 

חזרה הביתה נסערת. במקרים הבאים, התחושות הקשות עוד היו חלק מהחוויה. היום, חצי דרך לתוך כיתה ב׳, רוב מקרי 

האלימות הם אפילו לא נושא לשיחה. התברכתי בילדה מדהימה ורגישה, אבל אפילו היא פיתחה מהר מדי, אדישות קלה 

למקרי האלימות הרבים שהיא פוגשת כחלק מהיום-יום הבית-ספרי שלה.

הורים,   - ולכולנו  ומתגברת,  שהולכת  תופעה  היא  בישראל  הספר  בבתי  אלימות  לצערי.  דופן  יוצאת  לא  זוהר  של  החוויה 

תלמידים וצוות חינוכי כאחד, אינטרס משותף לעבוד ביחד כדי למגר אותה.

בית ספר צריך להיות מקום בו ילדים מוגנים ובטוחים. הביטחון האישי של הילד הוא תוצר של תחושת שייכות ואקלים מיטבי, 

ינקטו  שלא  ילדים  הם  המערכת,  בתוך  להם  וטוב  עמוקה  שייכות  שמרגישים  ילדים  וילד.  ילדה  כל  של  בסיסי  צורך  שהם 

באלימות סביבתית, פיזית או מילולית וימצו את הפוטנציאל הגלום בהם. האינטרס לייצר סביבה כזו בכל אחד מבתי הספר 

הוא של כולנו, אך בפועל הפתרונות הקיימים להתמודדות עם אלימות כיום רחוקים מכך.

אז מה קורה בדרך כלל, עד היום?

במובנים רבים, האופן שבו מערכת החינוך מתמודדת עם אלימות לא השתנה עשרות שנים, שלא לומר מאז היווסדה. המוסכמות 

נקבעות בתקנונים המפרטים שורה של דברים שאסור לעשות, ילדים אלימים נענשים ומושעים בלי ירידה לעומק לסיבות מהן 

נובעת ההתנהגות ובלי שהם יעברו תהליך של הבנת ההשלכות של מעשיהם. מעבר לכך, בתהליך זה נוצר מעגל של בידוד 

ילדים ומשפחותיהם.  הם מסומנים כאלימים ולאט לאט מורחקים מהקהילה. הילדים בתורם למדים שזו ההתנהגות המצופה 

מהם והדרך לקבל תשומת לב ונכנסים למעגל הרסני.  זה ברור שאף אחד לא נכנס למערכת החינוך במטרה לַמְשֵמַע ככה, 

אך זו דרך פעולה כה מושרשת )ואף מצופה( מהמערכת על כל החלקים הפועלים בה, שיציאה ממנה דורשת חשיבה יצירתית, 

שינוי מכוון והתאמה של כלל האנשים במערכת.

הצוות החינוכי בבית ספר "אלונים" מראשון לציון, הנהיג גישה שונה להתמודדות עם אלימות. גישה שמטרתה טיפול עומק 

בבעיות אלימות ויצירת תחושת מוגנות.

3 עקרונות לשינוי ההתייחסות לאלימות בבית הספר:

משנים את השפה. 1

הנדבך הראשון והבסיסי ביותר שיש לשנות הוא השפה בה מדברים. הפוקוס שיש לשים הוא על שפה חיובית ובונה, 

רשימת  גיבשו  ב"אלונים"  הספר,  בתי  במרבית  הנהוג  הארוך  במקום התקנון  בית הספר.  מחיי  כל אלמנט  המלווה 

מוסכמות קצרה המבוססת על ערכי שמירה על ביטחון אישי ואקלים בית ספרי נעים.

https://www.edunow.org.il/edunow-media-story-256513?utm_source=newsletter&amp;utm_medium=email
https://www.kipa.co.il/%25D7%2594%25D7%2595%25D7%25A8%25D7%2599%25D7%259D-%25D7%2595%25D7%2599%25D7%259C%25D7%2593%25D7%2599%25D7%259D/%25D7%2597%25D7%2599%25D7%25A0%25D7%2595%25D7%259A/%25D7%259C%25D7%2590-%25D7%25A8%25D7%2595%25D7%25A6%25D7%2594-%25D7%259C%25D7%25A9%25D7%259C%25D7%2595%25D7%2597-%25D7%2590%25D7%25AA-%25D7%2591%25D7%25A0%25D7%2599-%25D7%259C%25D7%2599%25D7%25A9%25D7%2599%25D7%2591%25D7%2594-%25D7%25A9%25D7%259C-%25D7%2592%25D7%2590%25D7%2595%25D7%25A0%25D7%2599%25D7%259D
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את המוסכמות יש לנסח בשפה חיובית כמו "שומרים על הכבוד", "שומרים על המרחב האישי של האחר", "נמצאים בכל 

הפעילויות הבית ספריות, ובזמן". כך השפה החיובית מעודדות את ההתנהגות המקובלת, ממנה נגזרת גם ההתנהגות 

הלא רצויה. המוסכמות הן מסמך חי המלווה את התלמידים לאורך כל היום, בשיעורים, בהפסקות ובתעודת ההערכה 

שבאלונים קוראים לה "משוב".

 "המוסכמות שלנו" בבית הספר אלונים - ערכים לשמירת הביטחון האישי המנוסחים בצורה חיובית

2. עוברים מענישה לבירור

במקום אכיפה וענישה, בכל כיתה מוצב "רמזור מוסכמות", לפיו נקבעת הפעולה שתינקט בעקבות הפרת מוסכמה. 

רמזור כתום הוא שלב ביניים שמאפשר לילד לקחת נשימה עמוקה ולעצור. רמזור אדום ישלח את הילד לחדר שיח 

מוסכמות, שם בכל הפסקה יש מורה שמדברת עם הילדים שהגיעו לשם. בשיחה מבקשים מהילדים לחשוב מה יעזור 

להם לנהוג אחרת בעתיד. אך גם בשימוש בהפניה לשיחה כזאת אין "אוטומט". אין דין ילד עם בעיות רגשיות כדין ילד 

שבודק גבולות. כל אקט של אלימות מייצר בירור מצד הצוות החינוכי וניסיון להגיע להבנה של הילד, מה ההשלכות 

של מעשיו.

3. במקום לכבות שריפות - לוקחים אחריות

רעיון זה מתבסס על גישת הצדק המאחה, לפיה כאשר מתמודדים עם אלימות, מקיימים שיחה עם הילד שפגע, וגם 

עם מי שנפגע, כשהדגש הוא לא על תחושת אשמה והענשה, אלא על הכרה בכך שבית הספר הוא קהילה, שגם 

יותר  ובמובן הרחב  וגם הנפגע חברים בה. תחילה נבחן במי המעשה פוגע, במובן הישיר )קורבן האלימות(  הפוגע 

)המשפחה, הכיתה, הצוות החינוכי, הקהילה כולה( ונסביר כיצד אלימות כלפי מישהו פוגעת בתחושת הביטחון שלו, 

וגם של אחרים. מטרת השיחה המשותפת היא לחשוב על דרכים בהן אפשר לתקן את הפגיעה. תיקון יכול להיות 

מכתב סליחה, ציור שישמח את זה שנפגע, הוא יכול להיות גם תורנות בהפסקה, ביחד עם המורה התורנית, עזרה 

בפתרון קונפליקטים בין ילדים, כך שירגישו יותר מוגנים. עצם זה שהפוגע הוא האחראי על התיקון מול הפגוע, מחדש 

את תחושת השייכות לקהילה ומבטל את תרבות הכוח המובנית בדינמיקה הבית ספרית והחברתית - בנים מול בנות, 

גדולים מול קטנים וכדומה.

"התהליך הזה מדהים", מספרת יעל ביבר אביעד, מנהלת בית הספר אלונים; "כשאנחנו מצליחים לגייס את הילדים, 

והעשייה המתקנת מגיעה מהם, ולא נתפסת כעונש משפיל, הם עושים את זה מכל הלב, ואת מקומה של האשמה 

תופסת תחושת גאווה".

 
משנים את מקום הקהילה בהתמודדות

את הגישה של בית ספר אלונים ליצירת תחושת מוגנות ניתן להחיל גם כמודל רחב יותר לניהול חיי קהילה בריאים ותקינים 

וכך ליצור חברה שהיא חיובית ופתוחה יותר והרבה פחות אלימה. תחושת השייכות בין הקהילה, הצוות החינוכי והתלמידים, 

תגדיל את האמון ותשרת את כולם. חיבור אמיתי של ההורים לבית הספר, ולא רק דרך נציגות הנהגת הורים, יקדם שפה 
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משותפת בין מסגרת בית הספר למשפחה, לשכונה ולעיר ויצור תחושת מוגנות גבוהה יותר בקרב התלמידים. ילד שרואה את 

ההורים שלו מעורבים בשגרה בתוך קהילת בית הספר, מעמיק את תחושת השייכות שלו בבית הספר עצמו.

סוגיית האמון בין צוותי החינוך להורים, לא פעם עולה על שולחן הדיונים, בשיח צר וחד מימדי, אשר נע בין מעורבות להתערבות 

ההורים, מבלי לדון ברבדים העמוקים יותר של הקשר. זהו שיח שלא פעם מגדיל ומעמיק את משבר אמון. לעיתים רואים בנו 

ההורים לקוחות. כלקוח תמיד תהיה להורה את הפריבילגיה לעמוד מהצד ולהחליט האם הוא לקוח מרוצה או לא. לעומת 

זאת בשיח של שותפות, בו כל צד יודע את תפקידו, המטרה היא משותפת, ופועלים ביחד כדי להשיגה. ההורים הם משאב 

רב עוצמה ובעל אינטרס ברור בהצלחה ולכן לשני הצדדים אחריות לחתור להשגת השותפות, המחוייבות ההדדית והרחבת 

הדיאלוג. בית הספר והקהילה צריכים לדבר באותה השפה, לפעול ביחד ולהעצים אחד את השני. בית הספר משמש לא פעם 

כמראה של הקהילה ומהווה כלי מרכזי לביסוס של ערכי הקהילה.

יש דרכים רבות ליצור חיבור זה, כגון פורומים תקופתיים של שולחנות עגולים; קבוצות שיח ועניין לפי נושאים;  בנייה של 

פרלמנט משותף ברמה הכיתתית והבית ספרית; הפיכה של בית הספר למרכז קהילתי של ממש - עם פורומים של "הורה 

מעשיר", הרצאות והכשרות לצוות ולהורים; ולבסוף - מתן קול לצרכים ולאינטרסים השונים דרך ההורים ועירובם בגיבוש 

מדיניות בית ספרית. כל אלו הן דרכים המייצרות היכרות בין אישית ומחויבות גבוהה יותר של כל המעורבים בדבר.

זהו הזמן לבחון דרכים נוספות לשפר את חיי היום-יום של הילדים, של צוות החינוך המסור ושל ההורים וחברי קהילה סביב 

בית הספר. הגברת תחושת הביטחון האישית והמחויבות האישית של כל אחד מחברי הקהילה תסייע להתנהלותה התקינה 

של מערכת החינוך, לפריחת השותפויות ולהתמודדות אמיתית ומשקמת עם מקרי אלימות. ויפה שעה אחת קודם. 
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חולשה במתמטיקה 

// http://www.yalkut.com/subject/chulsha%20bematmatika.doc // מאיר לירז, יועץ אירגוני © //

חג'ואן רוקוף, סגנית נשיא בחברת המחשבים האמריקאית "לוטוס", השתמשה פעם בעזר ויזואלי ייחודי כאשר הרצתה פעם 

במכללת בנטלי במסצ'וסטס.

"לפני מספר שנים", סיפרה לתלמידים, "כאשר מוניתי למשרה שבה אני מחזיקה כעת, לקח בעלי, דיוויד, את אוסף כרטיסי 

הביקור הישנים שלי ומיסגר אותם". היא החזיקה את הכרטיסים הממוסגרים כך שהכל יראו והמשיכה: "זהו זה, אני מחזיקה 

אותם תלויים במשרדי. כאשר אני מתבוננת בהם אני חושבת על שני אנשים. האחד הוא המורה שלי למתמטיקה מכיתה י' 

בתיכון. הוא אמר לי שכנראה עלי לוותר על מתמטיקה או קריירה הקרובה אליה, מכיוון שאיני מבינה גיאומטריה.

האחר הוא ה'בוס' שלי במשרה השנייה שבה עבדתי, בגיל 23. הוא אמר לי שהגעתי לסוף הדרך בענף המחשבים. הוא אמר 

שעלי לקבל את העובדה שהקריירה שלי הגיעה לקו ישר ולא לנסות להתקדם.

אז אם אתם במקרה פוגשים את המורה למתמטיקה או ה'בוס' הקודם שלי, האם תוכלו בבקשה לספר לו שהיום אני ממונה 

על 1,200 עובדים ומרביתם טובים מאוד במתמטיקה?"

המלצות מנו"ף:

נקודות לדיון בישיבת צוות, ישיבת מורים, ובאסיפת הורים: 

השפעת הקבוצה על היחיד )לחץ חברתי, קונפורמיות וכו'( והשלכותיה לחיוב ולשלילה.

חשיבות הבעת האמון ביכולות התלמיד, הילד ונטיעתו בו.   

זהירות מחריצת דין לגבי עתיד התלמידים או הילדים.    

טעויות של הורים או מורים - דרכי התמודדות. )המנהל / המורה עצמו / ההורה(     

"רדפו אחרי חלומכם,

אתם אמיצים וחזקים, יותר ממה שנדמה לכם"

http://www.yalkut.com/subject/chulsha%20bematmatika.doc
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מבחן קבלה        

תאמרו תודה למוסד שלא קיבל אתכם, על מבחן הבגרות הראשון שעברתם

// מאת: סיון רהב מאיר //  מתוך האתר של סיון רהב מאיר- https://www.sivanrahavmeir.com/ // קישור למאמר //

כך כתב לי השבוע הרב יובל לוינגר מאולפנת קריית גת: 

"שלום סיון. לפי כללי משרד החינוך, היום אמורים עשרות אלפי נערים ונערות לקבל תשובה מכריעה - האם התקבלו לישיבה 

־התיכונית או לאולפנה שבה ביקשו ללמוד. זה כבר הבן השלישי שלי, ואני קצת מתורגל. התשובה תגיע במייל. אם תהיה שלי

לית, בחור צעיר שרק לפני שנה חגג בר מצווה ייאלץ להתמודד עם 'לא', ואז לשמוע אם גם חבריו האחרים התקבלו או נדחו.

וזה מסר לצעירים גם במגזרים אחרים, מול כישלונות  אני פונה לכל בני הנוער המקסימים שיקבלו היום תשובה שלילית, 

אחרים: 

כל החיים עוד לפניכם. זו לא קלישאה, עוד תמצאו את המקום המתאים לכם. התשובה השלילית שקיבלתם רק משדרגת 

אתכם: היא הופכת אתכם לאנשים שידעו להאמין בעצמם גם כאשר אחרים לא תמיד האמינו בהם. 

תצטרפו לאלברט איינשטיין, תומס אדיסון, סטף ורטהיימר, רמי לוי ועוד רבים אחרים, שהצליחו בתחומם גם כשאחרים לא 

נתנו להם סיכוי, שלא לדבר על רבנים וגדולי תורה שצמחו כך. תאמרו תודה למוסד שלא קיבל אתכם, על מבחן הבגרות 

הראשון שעברתם. במבחן הזה גיליתם שהערך שלכם לא תלוי רק באחרים.

ואתם ההורים – זה הזמן שלכם. קבלו באהבה את יצירת המופת ששלח לכם הקדוש ברוך הוא, בלי כל תנאים ובלי מבחני 

קבלה".

המלצות מנו"ף:

בישיבת מחנכים/צוות הייעוץ: 

על-יסודי,  חינוכי  ממוסד  שלילית  תשובה  קבלת  לאפשרות  יסודי,  בי"ס  המסיים  התלמיד  הכנת  חשיבות 

חשיבות  בכלל.  ולחיים  במוסד?(  קיימת  )האם  ושינויים  למעבר  הכנה  מתכנית  כחלק  איתה,  והתמודדות 

הדרכת ההורים לליווי ילדיהם בתקופה זו.

תפקיד המורה כמפתח בתלמידים תחושת מסוגלות עצמית.    

חשיבות הפניית תלמידים למסגרות על-יסודיות המתאימות ליכולותיהם/כישוריהם/אישיותם, מלכתחילה.    

קטעי מנוף לדיון

https://www.sivanrahavmeir.com/%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%A7-%D7%94%D7%99%D7%95%D7%9E%D7%99/%D7%9E%D7%91%D7%97%D7%9F-%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%94/
https://www.sivanrahavmeir.com/
https://www.sivanrahavmeir.com/
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קטעי מנוף לדיון

הכיתה כסלט        

// מאת: ידעי אסתר | מתוך נאומים בקצרה אתר ילקוט: עלון בי"ס ממ"ד "אוהל מאיר"  //

//  http://www.yalkut.com/subject/hacita.doc //

חמיצות המשמש ומתיקות התמר,

ענקיות הפומלה וזעירות הצימוק,

רכות הבננה וקשיות התפוח,

רעננות האגס ויובש החבוש,

את כולם חתכתי דק דק

לקוביות שוות ועליהן מזגתי מיץ כתום

ואז – כבר לא ראיתי את הענקיות והזעירות.

לא זיהיתי למי הרכות ולמי הקשיות.

לא ידעתי מי חמוץ ומי מתקתק.

כי ככה זה בסלט-

כולם מתערבבים ומתמזגים זה בזה.

כך אנחנו-

יש בינינו ותרנים ויש עקשנים,

יש תוססים ויש שקטים,

יש חרוצים ויש שמתעצלים,

אבל עם כל השונות שבנו והייחודיות שבכל אחר

נוצרת כתה כזו נפלאה.

המלצות מנו"ף:

נקודות לדיון בישיבת מורים ובשעת מחנך: 

אחידות לעומת אחדות.   

כיצד  ניתן  להפיק  תועלת מריבוי התכונות והכשרונות בכיתה? ניתן להשתמש בקטע כפתיח לפרוייקט  

כיתתי משותף כגון העלאת טקס או הצגה. 

בגילאים בוגרים יותר ניתן לפתח גם את נושא התכונות הנתפסות כ"שליליות" ולראות כיצד ניתן    

לעשות שימוש לתועלת, אף בהן. 

על החשיבות בקיומו של כל פרט וקבוצה בכיתה. )גם לזה שנדמה לנו כבעל תכונות הנדרשות לתיקון -   

יש תרומה ומקום בקבוצה הרחבה(. כגון: קטורת בבית המקדש הכוללת בתוך סממניה את החלבנה שריחה 

רע, אך רק כשכל המרכיבים יחד, מתקבל ריח נעים.

http://www.yalkut.com/subject/hacita.doc
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תלמידה שמכה גלים        

ים פרטובי הקימה באולפנת בני עקיבא מירון פרויקט חברתי שלימד את הבנות שלא חייבים לקנות רק מותגים חדשים 

בחנות. אך בעיקר – שאין דבר העומד בפני הרצון

// מאת: אבינדב ויתקון, אתר מרכז יב"ע // קישור לאתר // 

מה שהתחיל כיוזמה מלאת ספקות ופקפוקים, הפך לסיפור הצלחה. לפני כשנה קמה בשקט בחדר צדדי באולפנת בני עקיבא 

מירון חנות בגדים יד שנייה. החנות לא זכתה מיד להצלחה מסחררת אך בימים אלו החנות נמצאת בשלבי התרחבות ועוברת 

לקרוואן שלם.

את המהלך הזה הניעה ים פרטובי, תלמידת י"ב באולפנה. "היועצת החינוכית אמרה לנו שצריך להקים פרויקט של חנות 

בגדים שתשרת תלמידות שמתקשות לקנות בגדים חדשים. למען האמת, בתחילה נראה לנו הרעיון כחסר סיכוי להצליח ,אבל 

החלטנו בכל זאת לעשות ניסיון".

לבגדים משומשים נלוותה תדמית לא מחמיאה בעיני הבנות, אולם פרטובי, יחד עם חברתה מהכיתה המקבילה רעות זמיר, 

החליטו להיכנס לעומק העניינים ונשבו בקסם היזמות.

התלמידות קיבלו מההנהלה כיתה ריקה, ואת השאר בנו בעשר אצבעות: "אספנו בגדים וקולבים, הבאנו שולחנות וסידרנו 

אותם בצורה יפה. תלינו מראה וקישטנו, הכול כדי שהמקום ייראה כמו חנות אמתית ולא כמו מחסן", מספרת פרטובי "אבל, 

האתגר האמיתי היה לעורר בבנות עניין ביוזמה. למרבה השמחה, ברגע שהתחלנו לתלות שלטים ולפרסם, להבטיח שיהיה 

כיבוד ולהלהיב את האווירה, התחילה התעניינות. ביום הפתיחה הגיעו כל תלמידות האולפנה!"

גולת הכותרת, לטעמה של ים, היה השם שנבחר לחנות: ה'פולישוק', שכמובן אפשר להגות כ"'פה, לי ,שוק ." "זו ממש הארה 

אלוקית ,"צוחקת פרטובי.

כיצד הצליחו הבנות להתגבר על תרבות המותגים? "ברור שבנות אוהבות מותגים חדשים מהחנות, אבל כשהן הגיעו וראו את 

הבגדים המכובסים, המקופלים והמגוהצים, שחלקם באמת הגיעו אלינו חדשים עם התווית מהחנות, ראינו שיש התלהבות 

אמתית".

החנות מקרבת לבבות לדברי פרטובי. הגישה התומכת של האולפנה ובייחוד של ראש האולפנה, הרב מיכאל קפאח, היא 

סוד ההצלחה. " הרב שלנו, שאין כמוהו בעולם, תמך בנו מאוד, ובכל השיחות שהוא נתן באולפנה לא שכח לעשות 'פרסומת' 

לפולישוק. קיבלנו המון תמיכה כדי שהפרויקט הזה יצליח".

https://www.yba.org.il/%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94-%D7%A9%D7%9E%D7%9B%D7%94-%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9D-
https://www.yba.org.il/%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94-%D7%A9%D7%9E%D7%9B%D7%94-%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9D-
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המחירים ב'פולישוק' סמליים, 10 שקלים לפריט. אולם למרבה ההפתעה, הסתבר לים ולחברותיה שיש בנות שמתביישות 

להגיע.

"ראינו שהקבוצה של התלמידות העולות לא מגיעה, ואלו שהעזו, "זכו" לביקורת מחברותיהן. ניגשנו אל הבנות הללו ודיברנו 

איתן. ביקשנו שהמורה תזכיר להן שיש ימי מכירה ב'פולישוק' , ולאט לאט הגיעו יותר ויותר עולות וראו שגם הבנות הוותיקות 

קונות בלי להתבייש.  עודדנו אותן מכל הלב ונתנו להן את ההרגשה הנעימה שזה הולם אותן, ממש כמו מוכרות אמתיות... 

החנות עזרה לנו להתקרב אל העולות החדשות. הן כבר לא התביישו ליצור אתנו קשר ולבקש עזרה: "את מהפולישוק, נכון? 

אז אולי את יכולה לעזור לי בתרגיל במתמטיקה?"

מה למדת מהפרויקט הזה?

"למדתי את החשיבות של העשייה החברתית.  זה הדבר שהכי מדבר אליי בפרויקט הזה. אבל גם שאם מאמינים במשהו –  אין 

דבר העומד בפני הרצון.  אם עושים אותו מכל הלב – רואים תוצאות".
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המעוניינים
לקבל ישירות
את ”ילקוט המורה“,
נא לשלוח
מייל למנו"ף

מה בעלון?
•  בעיניים בוחנות • מאירועי החודש     

•  פורום מנו"ף • מומלצים       

•  טיפים • שעת מחנך      

•  מדור הנהלה • חינוך חברתי      

•  חוזר מנכ"ל • שיעורים וחומרי למידה   

•  TV מנו"ף • מערכי שיעור מתוקשבים  

•  פיתוח מקצועי לעובדי הוראה • הורים        

manof@michlalah.edu

מכללה ירושלים-משרד מנו"ף, רח' דובדבני, בית וגן. ת.ד 16078 ירושלים 91160
טלפון: 02-6750912/751    פקס: 073-2750662

 
   

   

"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.


