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  ה ופיתוח מקצועי לעובדי הוראהלית ומנהלת מינהל הכשר"דבר הסמנכ
  

. מערכת החינו� מודעת כיו� יותר מתמיד לצור� ליצור מער� לקליטת מתמחי� ומורי� חדשי�

להשקעה זו . תהליכי חונכות וליווי לצד תהליכי הערכה ומיו� מופעלי� בשלבי הכניסה להוראה

בחינת מקצועיות� ה� מ, בשלבי הכניסה למקצוע יש השפעה מכרעת על עובדי הוראה מתחילי�

  .בתפקיד וה� מבחינת התמדת� בהוראה

  

היא אחד האמצעי� המרכזיי� שהמערכת מפעילה לטובת ) 'סדנת הסטאז(סדנת ההתמחות 

הנושאי� ; בסדנה נית� לשמוע ממקור ראשו� את קול� של עובדי ההוראה המתחילי�. המתמחי�

על , טות במערכת החינו�והסוגיות העולי� בסדנה משקפי� תמונת מצב של איכות ההיקל

ברור ג� הצור� , לנוכח חשיבותה של הסדנה. על הקשיי� ועל ההצלחות הכלולות בה, הציפיות

  .להכשיר מנחי סדנאות מקצועיי� ומיומני�

  

אסופת מאמרי� זו היא הזדמנות להודות לכל הנוטלי� חלק בהשבחת מער� סדנאות ההתמחות 

ר שרה "ד, למנהלת אג� התמחות וכניסה להוראה: תבהוראה מבחינה ארגונית ומבחינה פדגוגי

לרכזי ההתמחות בהוראה במכללות לחינו� , ולכל צוות האג� והענ�, זילברשטרו�

  .עלו והצליחו. ולכל מנחי הסדנאות במכללות לחינו� ובאוניברסיטאות, ובאוניברסיטאות

  

  . קוב# זהתודה מיוחדת למנחי� שהשתתפו בקורס ההכשרה ולמשתתפי� שכתבו ותרמו ל

  

  בברכת הצלחה                                                                             

   

  גילה נגר                                                                             

  לית ומנהלת"סמנכ                                                                             

  ה"מינהל הכשרה ופיתוח מקצועי לעו                                                                             
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  דבר מנהלת אג# התמחות וכניסה להוראה

ות האקדמיות לחינו� ובכל המחלקות להכשרת מורי� באוניברסיטאות פועלות בכל המכלל

בסדנאות . שה� עובדי הוראה בשנת עבודת� הראשונה, סדנאות שבועיות למתמחי� בהוראה

הסדנאות מיועדות . המבוסס ברובו על ניתוח אירועי� מחיי המתמחי�, מתקיי� שיח רפלקטיבי

בסדנאות עולי� . ל עמיתי� ובליווי אנשי מקצועלהעצי� את המתמחי� באמצעות תמיכה ש

הסדנה מאפשרת להתבונ� . חוויות והתמודדויות מהשטח, דילמות, תחושות, לבטי�, קשיי�

. הפותחת פתח ללמידה הדדית, במתרחש מנקודת מבט של קבוצת עמיתי� מזדהה ומשתתפת

  .בסדנה ג� ניתנת למתמחי� הזדמנות לקשר בי� התאוריה לבי� המעשה

תמחי� לרוב מבוהלי� ומתוסכלי� מהמורכבויות ומהאתגרי� שהמפגש הראשוני שלה� ע� המ

היא מקו� שבו , המייצרת ומיישמת שיח המעוג� בפרקטיקה, הסדנה. ההוראה מציב לפניה�

חוויות המתמחי� נבחנות מנקודת מבט מחקרית ובמסגרת הקשרי� רחבי� יותר מ� החוויה 

של פרקטיקה ותאוריה מאפשר דיו� מעמיק ויצירה של  שילוב זה. הפרטית והמידית שלה�

לצור� יישו� יעדי� אלה של הסדנה  נדרש שהמנחי� יהיו לא רק . עקרונות כלליי� ושל הפשטות

היכולי� לחלוק ידע ולאפשר , מורי� מנוסי� בבתי ספר אלא ג� בעלי ראייה של אנשי אקדמיה

  .שיח ותובנות שאינ� באי� לידי ביטוי במערכת עצמה

כדי לקד� את ההתמקצעות של מנחי הסדנאות נפתחו במכללות האקדמיות לחינו� 

לצד היוזמות המקומיות נפתח . למנחי� עצמ�" הדרכה על הדרכה"ובאוניברסיטאות מסגרות של 

הקורס הוא בבחינת קורס . ת"קורס ארצי מטע� אג� התמחות וכניסה להוראה במכו� מופ

הקורס מבנה את הזהות המקצועית של . ת למנחי� ותיקי�הכשרה למנחי� חדשי� וקהילה לומד

לאור� שנות קיומו של הקורס מתקבלי� . מנחי הסדנאות ומסייע לה� בהתפתחות� המקצועית

בשני� האחרונות מרכזי� את הקורס . כל העת משובי� חיוביי� במיוחד מצד המשתתפי�

י� רבות כרכזי התמחות וכמנחי שניה� שימשו שנ. ר תיקי זוהר ומר אית� שוור#"בהצלחה רבה ד

  .סדנאות

חלק מהמנחי� שהשתתפו בקורס במהל� השני� חשו שיש צור� להוציא לאור תוצר שיוכל לשמש 

הוראה ייחודיי� דווקא לקבוצת "שכ� טר� הצטברו חומרי למידה, כלי עזר לכל המנחי� באר#

לאור ככלי עזר ייעודי  הקוב# שלפנינו הוא הקוב# הראשו� היוצא, אכ�. מנחי סדנאות התמחות

  .למנחי סדנאות התמחות ברחבי האר#

תודה מיוחדת . תודה לכותבי� על השיתו� בידע ועל הפצתו דר� כתיבת הפרקי� בקוב# זה

שהובילה את הרעיו� וליוותה אותו לאור� כל הדר� עד להבאתו , ר תיקי זוהר"ד, לעורכת הקוב#

  .לדפוס

                      

  בברכה                  

  

  ה זילברשטרוםר שר"ד

 מנהלת אגף התמחות וכניסה להוראה
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  פתח דבר
_________________________________________________________  

  לטכנולוגיה ולאמנויות, המכללה לחינו� –סמינר הקיבוצי� , תיקי זהר

היא מרכיב חשוב בהכשרה , המוטלת על כלל עובדי ההוראה, חובת שנת התמחות בהוראה

את רעיו� ההתמחות בהוראה העלתה לראשונה הוועדה . של המורי� ושל הגננות המקצועית

מימוש הרעיו� החל  .1979בשנת , ועדת עציוני, הממלכתית לבדיקת מעמד המורה ומקצוע ההוראה

המעבר מתכנית זו לשנת התמחות . 2002שנמשכה עד שנת , "ליווי בקליטה"בתכנית  1990בשנת 

מטרת ההתמחות היא ללוות את המורי� ואת הגננות המתחילי� . יבמתכונתה הנוכחית היה טבע

הנחשבת בספרות כשנה מכרעת בהתפתחות� המקצועית של , שנה זו. בשנת עבודת� הראשונה

את תהליכי התמיכה . תמיכה והערכה: מורכבת משני מוקדי�, המורי� ושל הגננות המתחילי�

המתבטאת במת� ליווי של חונ� , סה למקצועהזרוע הקולטת בשלב הכני. א: מפעילות שתי זרועות

המתבטאת בהשתתפות בסדנת התמחות , הזרוע המכשירה. ב; למורה או לגננת המתחילי�

  . במכללה לחינו� או באוניברסיטה

החונכי� מקבלי� . אג� ההתמחות פועל בשני� האחרונות ללא לאות לחיזוק שתי זרועות אלה

חי סדנאות ההתמחות מוזמני� להשתל� בקורס למנחי ומנ, הכשרה מקצועית בקורסי� ייעודיי�

  .ת"סדנאות התמחות במכו� מופ

עתירי ניסיו� , סדנאות ההתמחות הפועלות במוסדות ההכשרה מאוישות לרוב במנחי� ותיקי�

חברתית "מטרת הקורס למנחי הסדנאות היא לבנות מסגרת מקצועית. ובעלי הכשרה מגוונת

ושתיצור מכנה משות� , הניסיו� שמנחי� ותיקי� אלה צברושתביא לידי ביטוי את הידע ואת 

להכיר לה� כלי , הקורס נועד להקנות למנחי� תפיסה מקצועית של התפקיד. כלשהו ביניה�

המפגש בי� , נוס� על כ�. עבודה מגווני� ולהשביח את איכות הסדנאות לטובת המתמחי� בהוראה

כל רחבי האר# הוא בגדר מפגש חברתי מנחי� ממוסדות הכשרה שוני� ומרוחקי� הפרוסי� ב

על , חוברת זו .להחלפת דעות ולהתנסויות ההמשמש ג� כבמה פוריי, ואינטימי על בסיס מקצועי

  .     היא ביטוי לכ�, תוצריה

. ת"החוברת כוללת חומרי� שכתבו מנחי סדנאות התמחות שהשתתפו בקורס המנחי� במכו� מופ

כמה מ� הנושאי� עוסקי� בכלי� . ות של נושאי�לחמש קבוצ" גסה"החומר חולק בחלוקה 

מתמקדת בהיבטי� שוני� של ראשית ' קבוצה א. ואילו אחרי� עוסקי� בתכני�, ובתהליכי�

מוצגי� מגוו� של מודלי� לפתרו� בעיות ומודלי� של רפלקציה ' בקבוצה ב. המפגש ע� המתמחי�

, מתמחי�" שא יחסי הורי�מוקדשת לנו' קבוצה ג. ושל תהלי� למידה לקראת הערכה מעצבת

מציעה את השימוש ביצירה הקולנועית כאמצעי ' קבוצה ד. המעסיק ומטריד מאוד את המתמחי�

. עוסקת בנושא ההתמודדות ע� בעיות משמעת וויסות התנהגות' קבוצה ה. להדרכת מתמחי�

  . הנושא האחרו� עוסק בהצגת מודל להתמודדות ע� אקטואליה בכיתה

נועד  גילה שקולניקשכתבה " סדנת ניווט למתמחי�"הנושא . שה נושאי�מכילה חמי' קבוצה א

. להקל על המתמחי� במפגש� ע� המערכת המנהלית ולסייע לה� בתהליכי סוציאליזציה

המסבירי� את הרציונל העומד מאחורי הצור� , שקולניק פותחת את דבריה בהגיגי� אישיי�

את " מפגישה"היא . סב� הבירוקרטיהאת ראשית דרכו של המתמחה ב, ולו במעט, להכשיר
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מכירה לה� טפסי� שוני� וחושפת אות� לחוזרי , המתמחי� ע� בעלי תפקידי� במשרד החינו�

  . ל ולזכויותיה� כמורי� חדשי� במערכת"המנכ

קליטה בקצב "שקולניק מציעה  ג� את הנושא , בהיותה נאמנה לתהליכי הקליטה והסוציאליזציה

המבוכה וההל� של המתמחי� בסיוע מאמרה , הזרות, הנוחות"ושות איהיא בוחנת את תח". שונה

   ".מורי� טירוני� כמהגרי� –מג� העד� למציאות דר� משבר ") 2001( ב� יהושע� צברשל 

דנה בחשיבות של יצירת אקלי� של קבלה ושל אמפתיה בסדנה למתמחי�  ר אילנה ישראל"ד

במצב הלח# הדומה שבו ה� מצויי� המשות� של המתמחי� ו" גורל"היא רואה ב. בהוראה

שתגבה את המתמחי� , הזדמנות לפתח קבוצה ע� לכידות גבוהה, בראשית דרכ� בהוראה

  . ההורי� וצוות בית הספר, בעבודת� מול התלמידי�

מציעה מגוו� של פעילויות שיש בה� כדי להעשיר את סדנת ההתמחות ר אסתר הנדלר "ד

מנדבת מבחר מאוז� ומגוו� של רעיונות שמטרת� היא  היא. מרענני�" ניחוחות"וב" טעמי�"ב

בידע ובחוזק של , תו� התמקדות בכישורי�, להניע ולחבר את המתמחי� לעצמ� ולאחרי� –אחת 

  . כל אחד ואחד בקבוצה

מתמקדת בפעילויות אחדות שמטרת� להעמיק את ההיכרות האישית והמקצועית בי� רות דנינו 

ותחושה זו עשויה , תר מחזקת את תחושת האמו� בקבוצההיכרות עמוקה יו. מתמחי הסדנה

לתרו� לתפקוד יעיל ולחיזוק הקבוצה כקבוצת תמיכה וכמשאב להעצמה הדדית ולהתפתחות 

  . מקצועית ואישית

  .והעצמה אישית ומקצועית" התחלות חדשות"הוא ' המכנה המשות� של הנושאי� בקבוצה א

ר דניה גור� "עינת ברכה וד, ברקאי�יעל רוט, ברטלהופנ דגנית. מכילה ארבעה נושאי�' קבוצה ב

הצור� לתת מענה . רואות בפתרו� בעיות את אחד האתגרי� שמנחי סדנת התמחות ניצבי� בפניו

על מנת להציע פתרו� יעיל לבעיה ולראות בה . מידי ומספק למתמחי� מהווה קושי מסוי� עבור�

היכולת להבי� את . ל מרכיבי האירוענדרשת יכולת של התבוננות מעמיקה בכ, אתגר חינוכי

על מנת לסייע ה� למנחי� . דורשת תהליכי חשיבה וידע בניתוח אירועי�" אחרי�"ואת ה" עצמי"ה

המודל לפתרו� : הכותבות מציגות חמישה מודלי� לניתוח אירוע ולפתרו� בעיות, וה� למתמחי�

ויס (עות תורת האילוצי� המודל לפתרו� בעיות באמצ; )2000(בעיות בכתה של ברט ושויצקי 

גיא "של שמר ובר" היוועצות"מודל ה; )גובהת"גשר" ירושפ"ירועא(ת "מודל אפר; )1999, וגלסר

מודלי� ). ח"תשנ, רוזמ� ואחרי�; 1996, אליגו� וברכה(והמודל המשולב לפתרו� בעיות ; )2004(

יכולי� להפעיל את האפשרויות ואת השיקולי� השוני� שהמתמחי� , אלה מבהירי� את הנתוני�

  . כדי לפתור בעיה

המטרה היא להציע . תיקי זהר ר"דהנושא השני בקבוצה עוסק במודלי� של רפלקציה שכתבה 

ולכוונ� בכ� לחשיבה , מונחי� של רפלקציהו� השיח ע� המתמחי� בלאפילמנחי� כלי� 

ונה ולשמש כלי להכו, המודלי� נועדו למקד ה� את המנחי� וה� את המתמחי�. רפלקטיבית

שלושה : במסמ� זהר סוקרת ארבעה מודלי�. מעבר לעיסוק בשאלות רפלקציה כלליות, שיטתית

המודל של קארי סמית , (Van Manen, 1977) המודל של וא� מאנ� –מודלי� של רפלקציה 

המודל הרביעי הוא מודל .  Zohar, 2000; 2004); 2010, זהר(והמודל של תיקי זהר ) 2006, סמית(



  8

עיו� במודלי� השוני� מצביע על ). 2006(רבקה וח� נרדי במצבי לח# ומצוקה של להתמודדות 

  .  נקודות השקה ומאפייני� דומי�

 �לצור� סיכו� שנת ההתמחות מנקודת מבט , מתארת פעילות המבוססת על טקסטטלי סנקבי

, שעמ� התמודדו" הבֹורות"את הקשיי� ואת , התוצר אמור לשק� את ההצלחות. רפלקטיבית

  .המתמחי�, שאולי עדיי� מתמודדי�ו

. חות� את קבוצת הנושאי� השנייהר תיקי זהר "דשכתבה " לקראת הערכה מעצבת"הנושא 

משוב , רפלקציה. מבחינה תאורטית הוא מהווה חלק בלתי נפרד משלושת הנושאי� שקדמו לו

תפקידי� להערכת המתמחה על ידי בעלי . והערכה עצמית ה� רכיבי� מרכזיי� בהערכה המעצבת

מ� הטע� הזה יש לעסוק בסדנת . בשדה יש השפעה מכרעת על מידת הצלחתו בשנת ההתמחות

הבטיח שהמתמחי� מביני� את המושגי� ליש . ההתמחות בנושא ההערכה מוקד� ככל האפשר

התהלי� . ואת המשמעויות של תהלי� ההערכה ולוודא שתהלי� זה יתבסס על עדויות מתועדות

  . שלב עיוני ושלב התנסותי: י�המוצע כולל שני שלב

, נמני� שלושה נושאי� העוסקי� באחד הנושאי� המטרידי� ביותר את המתמחי�' בקבוצה ג

ר "דלא במקרה כותבת . והוא איכות מערכת היחסי� שלה� ע� הורי� והתקשורת הרצויה עמ�

, ו� קוד�בהיעדר ניסי". למגר את האימה"מציעה התנסות בתהלי� שמטרתו  שהיאאילנה ישראל 

ודאות או חרדה באשר לציפיות ההורי� ממנו ובאשר "אי, המתמחה חש לעתי� תכופות מבוכה

ישראל מפגישה את המתמחי� ע� הנושא בתהלי� . למהות הקשר הרצוי בינו לבי� הורי תלמידיו

התנהגותיות בפסיכולוגיה " הכולל פעילויות המבוססות על טכניקות קוגניטיביות, התנסות יצירתי

  . לוב פסיכודרמה ודמיו� מודר�בשי

ורדי מציגה את מעורבות ההורי� בנעשה בכיתה מ� הפ� . אפרת ורדיבאותו הנושא עוסקת ג� 

ההתנסות כוללת משחקי סימולציה וסדרה של פעילויות הממוקדות בהעמקת יחסי . החיובי

  . הגומלי� בינ� לבי� ההורי� דר� שיתופ� באופ� פעיל בחיי ילדיה� בכיתה

רקע להבנת עולמו הפנימי של ההורה הצגת הבפותחות  ר שרה רוזנאו"וד חנה בר תקוהר "ד

מציעות ע� הורי תלמידיו והחדש קשר של המורה ה� דנות בטיב ה. �ע� מערכת החינו ובמפגש

בכלל ושל  קשיי� של מורי�ה� ג� סוקרות את ה. עמ�דרכי� ליצירת תקשורת יעילה ותומכת 

ניהול שיחה יעילה ותומכת ע� הורי הדגש הוא על . ורת ע� הורי�בתקשמורי� מתחילי� בפרט 

  . בליווי הדגמות מחיי המתמחי� תלמידי�

. את המתמחי� ע� היצירה הקולנועיתגרי� וגילה שקולניק �ר עדנה קפל"דמפגישות ' בקבוצה ד

מעגלי ההשפעה המתרחבי� של היצירה הקולנועית מאפשרי� לקיי� באמצעותה דיוני� במגוו� 

גרי� מפגישה תחילה את "עדנה קפל. קונפליקטי� המאפייני� את עבודתו של המורה המתחיל

בהמש� היא . הקוראי� ע� דמות המורה כפי שהיא משתקפת בכמה יצירות קולנועיות מוכרות

מדגימה את השימוש במתודה הקולנועית דר� שתי יצירות קולנועיות המספרות את סיפור� של 

: יומית במסגרות החינוכיות השונות" קצועית ואת התמודדות� היו�מורי� בתחילת דרכ� המ

מגייסת גילה שקולניק ". יומני החופש"והסרט האמריקאי " נהר של אור: גחליליות"הסרט היפני 

הגו� : החברי� של יעל"באמצעות הסרט . את היצירה הקולנועית לעיסוק בשני נושאי� רגישי�

" החיי� בזכות"באמצעות הסרט . יות הפרט על גופוהיא דנה בשאלת זכו" שלי הוא רק שלי
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במבוכה ובקושי שמביעי� המתמחי� בהתמודדות� ע� ילדי� , הנוחות"איבעוסקת שקולניק 

נושא זה עולה לעתי� קרובות בסדנאות ההתמחות בחינו� . בעלי צרכי� מיוחדי� וע� הוריה�

  .הרגיל ובחינו� המיוחד

אות לדיו� בסדנללא הר�  המרכזית העולה בעי� בהעוסקי, מכילה שני נושאי�' קבוצה ה

המתמחי� מעידי� . משמעת והיא הצור� של המתמחי� להתמודד ללא הר� ע� בעיות, ההתמחות

הסיבות . כי הטיפול בבעיות משמעת גוזל מה� את מרבית זמנ� ומרצ� ומפיל אות� ברוח�

ולעתי� באחד או יותר  לעתי� ה� נעוצות במורה. לבעיות משמעת בכיתה ה� רבות ומגוונות

שאחת הדרכי� הרצויות לטיפול בבעיות משמעת היא לקיי�  מאמינהרות דנינו . מתלמידי הכיתה

כלי מובנה המאפשר היא מציגה , על מנת שהשיחה תהיה יעילה. שיחות אישיות ע� התלמידי�

שמעת למתמחה להתנסות בעצמו בשיחה אישית המכוונת לפתרו� בעיות בכלל ולפתרו� בעיות מ

מטרת ההתנסות בכלי בסדנה היא לשמש דג� למתמחה שיעודד אותו ליזו� תהלי� של . בפרט

  .שינוי בקרב תלמידיו

טוענות שהטיפול היעיל נעו#  ונס וענת ברות'דפנה ג, א� מזווית ראייה אחרת, באותו הנושא

� אמצעי� נכו� הוא שקיימי, לפיה�. בפעולה שיטתית שתכליתה לווסת את התנהגויות הלומדי�

אול� ניסיונ� מלמד כי אחת הדרכי� היעילות היא למנוע , מגווני� להתמודדות ע� בעיות משמעת

ה� מציעות תהלי� שיסייע למתמחי� בוויסות התנהגות של תלמידי� ? כיצד. את היווצרות�

ההתנסות בתהלי� בסדנת ההתמחות אמורה לשמש דג� . באמצעות מערכת כללי� מובנית

  .� הדברי� בכיתותיה�למתמחי� ליישו

הוא אחריות בית הספר לחשו� את התלמידי� לנושאי� , החות� את הספר, הנושא האחרו�

" מעלה את הסוגיה ומביעה עמדה חדאפרת ורדי . ג� כאלה השנויי� במחלוקת, אקטואליי�

להכי� את התלמידי� להשתת� בשיח הוא , על כל שלביה, משמעית שתפקיד מערכת החינו�

. סובלנות ועוד, הידברות, באמצעות שיח זה נית� לבסס ערכי� כמו דמוקרטיה. שראליהציבורי הי

היא מאמינה שההתנסות של המתמחי� במודל זה תעלה . אפרת מציעה מודל ב� שלבי� אחדי�

   .  חשיבות הנושא בעיניה� ותית� לה� כלי� לעסוק בו ג� בכיתותיה�את 

אשר הולכי� , שנבצר מה� לקחת חלק בכתיבה תודתי נתונה מקרב לב לכל הכותבי� ולאחרי�

אילולא המחויבות וההתעקשות שלכ� לא לוותר על מסגרת . בסקרנות ובחברות, אתי באמונה

  . לא היה בכוחי למסד זאת, המפגשי� לאחר השנה הראשונה

סופית ועל היחס האישי והח� כלפי כל "תודה מיוחדת לאית� שוור# על המסירות האי�

  . המשתתפי�

שהכירה בחשיבות הקורס והאמינה , מנהלת אג� ההתמחות, שרה זילברשטרו"ר "י תודה לדשלמ

  . בנו

  .  המלווה אותנו בנוע� ובסבלנות אי� ק#, ולאורית פנחסי, ת על האכסניה"תודה למכו� מופ

  ר תיקי זהר"ד

רכזת הקורס למנחי סדנאות 

  ת"ההתמחות במכו� מופ
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  סדנת ניווט למתמחי"

_____________________________________________________________ 

  לטכנולוגיה ולאמנויות, המכללה לחינו� –סמינר הקיבוצי� , גילה שקולניק

סדנת הניווט למתמחי� נועדה בעיקרה להקל על המתמחי� במפגש� ע� המערכת המנהלית של 

אשר התחלתי לעסוק כ. ובכ� לסייע לה� בתהליכי הסוציאליזציה במערכת החינו�, משרד החינו�

א� תמצאו בתוכ� . ועל כ� אפתח בה�, לא יכולתי להימנע משקיעה בהגיגי� אישיי�, בנושא

  .    את� מוזמני� לשתפ� בכתוב, הטקסט שלהל� מקור להקלה כלשהי עבור המתמחי�

  להיות מורה

  
  .מקצועאולי כאב ואולי אהבה ל, אולי אכזבה, איני יודעת מה מנחה אותי. אני יושבת וכותבת

  ?מה זה אומר... להיות מורה

, שני� של עשייה חינוכית? להבי� ולהסביר? להרגיש אות�? לדבר ע� ילדי�? לעמוד מול ילדי�

, אני שחקנית. זכיתי בהכול! איזה כי�, קמתי בבוקר ולא פע� חשבתי. ואת כול� אהבתי

  .מקצוע ההוראה נית� להגשי� באמצעות, כל מה שאד� רוצה. מנחה וילדה, מדריכה, במאית

הרגע . ההתרגשות עצומה. מנהלת בית הספר מבקשת לראיי� אותי לעבודה. הטלפו� מצלצל

  .לבשתי גלבייה ומטפחת מעוטרת במטבעות על הראש. המיוחל הגיע

משמע שהיא , א� המנהלת תמצא אותי ראויה להיות מורה ע� חזות שכזו", אמרתי לעצמי

למעשה אני כבר לא . נהגות המתאימה לאנשי� צעירי�זוהי הת. חצו�, נשמע מתנשא". ראויה

  . אני הרי אימא לילד ב� ארבע, צעירה כל כ�

המבט התמוה . אני מציגה את עצמי. המנהלת יושבת ליד הטלפו�. אני נכנסת לחדר המזכירות

למרבה הפלא מנהלת בית הספר מקבלת אותי !" מורה בישראל: "היא לא מאמינה. חודר אליי

. אני בדרכי למשרד החינו�. והיו� מורה, אתמול תלמידה. גשותי אדירההתר. לעבודה

, אני קוראת את שמות המפקחי�. מסדרונות אפלי� ודלתות סגורות מקבלי� את פניי

  . כול� מורות, המסדרונות הולכי� ומתמלאי� בנשי�. מתיישבת על ספסל וממתינה

אני ? מתי? למה? למי הולכי�. יההוא נות� לי טופס הפנ. ואני נכנסת לחדרו, המפקח הגיע

  .מרגישה אבודה

בתפקידי כמנחת סדנה בהתמחות אני פוגשת את אותו הבלבול , והנה, חלפו מאז שלושי� שנה

  :כ� לדוגמה כותבת מתמחה. הוודאות ג� בקרב המתמחי� היו�" ואת אותה תחושת אי

  

רת שלא ידעתי נכנסתי למסג? מדוע משרד החינו� לא עור� תהלי� היקלטות נעי� יותר

, ל"חוזרי מנכ, חוקי�, לא קיבלתי הסברי� על מדיניות משרד החינו�. עליה דבר

. ולמעשה הייתי צריכה ללקט את כל המידע החשוב והמהותי הזה בעצמי, השתלמויות

שבו הוא , אני חושבת שראוי שמשרד החינו� יערו� תהלי� היקלטות של עובד חדש

. הייתי שמחה לקבל הסבר על תלוש המשכורת. שלייסביר מה� החובות ומה� הזכויות 

ימי ? ימי מחלה? חופשות? מה מגיע לי. ומה אומר כל סעי� בו, כיצד לקרוא אותו

ואפילו ש� לא ידעו תמיד לתת , את כל הפרטי� האלו ביררתי בחדר המורי�? הצהרה

יעות א� גור� לא הסביר לי על ההטבות שמג, נוס� על בעיות אלו. לי תשובה החלטית
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מדוע משרד החינו� . קר� השתלמות ורישו� להסתדרות המורי�, כגו� קר� פנסיה, לי

לא ידעתי על נוהל יציאה מבית , למשל? ל"לא מסביר או מעדכ� על החוקי� בחוזרי מנכ

לא הייתי מודעת לטופס שעליי למלא כשאני יוצאת לצעידה ע� התלמידי� . הספר

  "?הא� מילאת את הטופס"ותי המנהלת וממש במקרה שאלה א, מחו# לבית הספר

. א� אחד לא ידאג לי, הגעתי למסקנה שא� אני לא אדאג לעצמי, בסופו של דבר

  "?מי לי, א� אי� אני לי", ל"כמאמר חז

אמנ� היו� הטכנולוגיה . הצלילי� כמעט זהי�, הקולות, המראות. חלפו שלושי� שנה, כ�

תחושות של . אול� החוויה זהה. נראי� שונהואפילו האנשי� , הבנייני� יפי� יותר, מככבת

  . מכא� נולד בי הרעיו� לקיי� סדנת ניווט למתמחי�. חוסר אוני� ולעתי� סרבול, חוסר ודאות

אול� אני מאמינה שחשוב לטפל בנושא זה , יש שיאמרו כי נית� לשלוח למתמחי� דפי מידע

   .כבדתובכ� לאפשר סוציאליזציה ידידותית ומ, בסדנה במסגרת מפגשי�

  

הסדנה תתמקד . ובחלקה ג� לחונכי� חדשי�, הפעילות המוצעת להל� מותאמת בעיקר למתמחי�

ותציע עזרה בתיוו� המציאות , בעיסוק במסמכי� אותנטיי� הרלוונטיי� למורי� החדשי�

  . בהתא� לצורכיה�, החדשה שאליה נכנסי� משתתפי הסדנה

  

  מבנה הפעילות

  .אפשר לקיימ� בסדר משתנהש, הפעילות כוללת ארבעה מפגשי�

  .התוודעות לבעלי תפקידי� במשרד החינו�: 1מפגש 

  .הכרת טפסי�: 2מפגש 

  .ל"חשיפה לחוזרי מנכ. 3מפגש 

  .התוודעות לזכויות המורי�. 4מפגש 

  

  עבודה בקבוצות בנושא התוודעות לבעלי תפקידי" במשרד החינו�: 1מפגש 

  

  מטרות

  .פקידי� במשרד החינו�המשתתפי� יתארו פנייה לאחד מבעלי הת .1

המשתתפי� ינסו לגבש רשימה של נושאי פנייה ושל בעלי תפקידי� האחראי� על מת�  .2

 .שירות בנושאי� אלו

  .השירות יהמשתתפי� ינסו להתאי� בי� הנושאי� לבי� נותנ .3

   אמצעי�

חלקי התצר� צריכי� להתאי� להרכבה של כל . של נושאי� ושל נותני שירות) פאזל(צר� תַ . 1

  :להל� דוגמה. וצותהקב
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  :טבלה של נושאי פנייה ושל נותני שירות. 2

  נותני שירות  נושאי פנייה

  פיקוח  קבלת עבודה

  פיקוח  חופשות מיוחדות

  פיקוח  ל במהל� שנת הלימודי�"נסיעה לחו

אג� לפניות / איגוד מקצועי/ פיקוח  עוולה

  הציבור

  אד� בהוראה במחוזאג� כוח   חזרה מחופשה/ חופשה ללא תשלו�

  אג� כוח אד� בהוראה במחוז  אישורי� על השכלה

  אג� כוח אד� בהוראה במחוז  כולל לידה והארכת חופשת לידה, שינויי פרטי� אישיי�

  אג� כוח אד� בהוראה במחוז  אישור ותק צבאי

  אג� כוח אד� בהוראה במחוז  תאונת עבודה

  אג� כוח אד� בהוראה במחוז  מילואי�

  גזברות, אג� כוח אד� בהוראה  ל מקו� עבודה נוס� של מורה או של גננתדיווח ע

, כגו� טופסי פנסיה, טפסי� אשר אמורי� לקבל ולא נתקבלו

  טופסי דיווח על תאונת עבודה, טופסי בדיקות רפואיות

  אג� כוח אד� בהוראה במחוז

  גזברות  שיבושי� במשכורת

  רי�הסתדרות המורי� או ארגו� המו  איגוד מקצועי

  הבנק הבינלאומי  קר� השתלמות
  

  

  תיאור הפעילות ומהלכה

ויציינו מה היה נושא , המשתתפי� יספרו על אירוע שבו פנו למשרד החינו� בגי� סוגיה מסוימת. 1

 .ומי היה הנמע� לפנייה, הפנייה

המשתתפי� יכתבו על חלקי התצר� את נושאי הפנייה שעלו ואת בעלי התפקידי� האחראי� על . 2

  .טיפול בהה

המשתתפי� יבחרו מתו� טבלת נושאי הפנייה ונותני השירות שלעיל חמישה נושאי� . 3

  .לאחר מכ� יוסיפו את בחירת� לתצר�. הרלוונטיי� לה� וחמישה נותני שירות
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  .המשתתפי� ירכיבו את התצר� וידביקו את החלקי� על הלוח או על משטח אחר. 4

 

  דיו� במליאה

הצגה של אתרי� ושל כתובות האינטרנט של האגפי� במשרד , ושגי�הבהרת מ, סיכו� התכני�

  . החינו�

  

  עבודה בקבוצות בנושא הכרת טפסי": 2מפגש 

  מטרות 

הצהרת , כגו� ויתור סודיות, המשתתפי� יכירו טפסי� הניתני� להורי� לצרכי� שוני� .1

  . בריאות ועוד

  .המשתתפי� יתנסו במילוי טפסי� המיועדי� לוועדת השמה .2

  י�אמצע

טופס אישור , טופס הצהרת בריאות, כגו� טופס ויתור סודיות, טפסי� שוני� הניתני� להורי�

  .וטפסי� המכווני� לגורמי חו# כמו ועדת השמה, יציאה לטיול ועוד

  

  תיאור הפעילות ומהלכה

  . כל קבוצה תסקור את הטפסי� השוני� הניתני� להורי� .1

 . רמי חו#כל קבוצה תבחר אחד מ� הטפסי� המכווני� לגו .2

 . המשתתפי� יקראו את המסמכי� וינסו למלא את אחד הטפסי� המכווני� לגורמי חו# .3

 .קשיי� והתלבטויות העולי� בעקבות המפגש ע� הטפסי�, המשתתפי� ינסחו שאלות .4

  

  דיו� במליאה

ג� המנחה ישיב על . והאחרי� ישיבו, המתמחי� ישאלו את שאלותיה� ויעלו את קשייה�

  . תלבטויותתהיות וה, שאלות

  ל"חוזרי מנכ: 3מפגש 

  מטרות

לבעיות ולהתלבטויות שאפשר למצוא לה� מענה בחוזרי , המשתתפי� ייחשפו לנושאי� .1

  .ל"מנכ

 .ל"המשתתפי� יתארו את יתרונות השימוש בחוזרי מנכ .2

נוחות "ג� כאשר עובד ההוראה חש אי, ל"המשתתפי� ידונו בדרכי� ליישו� חוזרי מנכ .3

 .צה מסוימתביחס ליישומה של המל

ל מתאימי� "אירועי� המתארי� סיטואציות מורכבות בג� ובבית הספר וחוזרי מנכ: אמצעי�

  ).להל�(

  תיאור הפעילות ומהלכה 
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  .המשתתפי� יקראו את תיאור האירוע .1

 .את הסוגיה או את הדילמה העולה מ� האירוע הנדו�, המשתתפי� יגדירו את הבעיה .2

 .אהמשתתפי� ידונו בדרכי� לפתרו� הנוש .3

  .ל הרלוונטיי�"המשתתפי� יבדקו מהי ההוראה לפתרו� בחוזרי המנכ.    4

  .ל"המשתתפי� יביעו את ביקורת� לגבי ההוראה המופיעה בחוזר מנכ.   5

  

  אירוע א

  
הוריו של התלמיד אינ� מתקשרי� . בכיתה של המורה רותי לומד תלמיד שהוריו גרושי�

היא מתלבטת . רותי כותבת תעודות. ההורי�וג� התלמיד אינו מתקשר ע� אחד , זה ע� זה

היא יודעת שהתלמיד יסרב לקחת את התעודה להורה אשר . א� עליה לכתוב שתי תעודות

  ? מה עליה לעשות. אינו מתקשר עמו

  ).2008בספטמבר  1, ח"באלול תשס' א, 1/ט"ל תשס''חוזר מנכ(

  

  אירוע ב 

  
� מהגננת המלצה להשאירו שנה נוספת הוריו מבקשי. דני הוא ילד בשנתו השנייה בג� חובה

  ? מה לדעתכ� על הגננת לעשות. 'כדי שיגיע בשל לכיתה א, בג�

  )2009ביוני  1, ט"בסיוו� תשס' ט, 10/ט"תשסל "חוזר מנכ(

  

  אירוע ג

  
הא� לספר ? הא� לספר לסייעת? מה עליה לעשות. בג� של רותי יש תלמיד נשא איידס

  ? להורי� האחרי�

  ).1999באוקטובר  3, ס"ג בתשרי תש"כ, )א(2/ס"ל תש"חוזר מנכ(

  

  דיו� במליאה

על  , אי� שומרי� על אוטונומיה; ל ככלי עזר"חוזרי מנכ: המתמחי� ידונו בנושאי� שלהל� 

  ?מקצועיות ועל איזו� בתו� מסגרת מחייבת
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  התוודעות לזכויות מורי":  4מפגש 

דע את "תדרות המורי�  את המקב# לפני המפגש יש להנחות את המשתתפי� לקרוא באתר של הס

על המשתתפי� יוטל להציג תכני� . ולחל# ממנו תכני� המשקפי� זכויות של מורי� 1,"זכויותי�

  .אלה במפגש

  פעולת סיכו� 

המשתתפי� יתארו את מחשבותיה� ואת תחושותיה� בעקבות מסע ההיכרות הראשוני שלה� ע� 

  . ווטכפי שהוא נער� בסדנת הני, משרד החינו� כממסד

  

                                                 
 1 http://www.itu.org.il/Index.asp?CategoryID=1453   
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  קליטה בקצב שונה

____________________________________________________ 

  לטכנולוגיה ולאמנויות, המכללה לחינו� –סמינר הקיבוצי� , גילה שקולניק

  רקע תאורטי. 1

, למורה החדש, כלומר, תפקידו המרכזי של המנחה בסדנת ההתמחות הוא לסייע למתמחה

זאת בנוס� על התמיכה שהוא מקבל , מו� בו בשלב כניסתו למקצועלהיקלט במערכת החינו� ולת

  . מ� המורה החונ�

מג� העד� "ותועדו במאמרה , )2001(ב� יהושע "על ידי צבר תחושותיה� של המתמחי� נבדקו

ב� יהושע את תחושות "במאמר זה מתארת צבר ".מורי� טירוני� כמהגרי� –למציאות דר� משבר 

שאות� היא מכנה , האבדו� וההל� של המורי� המתמחי�, כההמבו, הזרות, הנוחות"אי

היא מצביעה על הלימה בי� תחושותיה� של המורי� המתמחי� לבי� תחושותיה� של ". טירוני�"

  :טירו� ומהגר, שוליות, היא משתמשת במושגי� כגו� זר, כדי לתאר תחושות אלה. מהגרי�

ידי "באופ� קבוע על, ו לפחות להיות נסבלא, הוא בוגר ב� זמננו המנסה להתקבל"[...]   – זר

  ).445: 2001 ,יהושע ב�"צבר: בתו� ,Schutz, 1944" (היא פונה/הקבוצה אליה הוא

אנשי� שוליי� ה� זרי� שעזבו מסגרת חברתית או מקצועית אחת ומעונייני� "[...]  – שוליות

"צבר :בתו�, 1979 ,ני#ברז" (ה� עדיי� לא לגמרי חברי� בה, א� מסיבות שונות, להצטר� לאחרת

  ).447: 2001, יהושע ב�

  ).343: 1997, אבניאו�" (חדש במקצועו, מתחיל"הוא  – טירו�

  ).459: ש�" (מי שיוצא מארצו להשתקע באר# אחרת"הוא  – מהגר

המתמחה . יהושע וחוקרי� אחרי� עולה בסדנאות ההתמחות"הד לקשיי� שמצייני� צבר ב�

לעתי� ג� הנהלת בית הספר מעודדת אותו להסתיר מ� . סיו�חושש שיגלו שהוא חדש וחסר ני

כדי לטשטש את חוסר ניסיונו ועל מנת . ההורי� ומ� התלמידי� את עובדת היותו מורה חדש

את . בהכנה ובקשר האישי ע� ההורי�, המתמחה משקיע אנרגיות רבות בהוראה, לחפות עליו

  . בד את תרבות הפנאי בחייו הפרטיי�מאוכזב ובהרגשה שאי, מתוסכל, השנה הוא מסיי� עיי�

טוענות שהמפגש של המתמחי� ע� המציאות מזמ� חרדות 2 )2004(גונ� ויעקובי , ג� שמעוני

ה� מתייחסות לחמישה . ועל כ� ה� מבקשות להשביח את מער� הקליטה, יכולת"ותחושות של אי

. וסדנאות ההתמחותמורי בית הספר או צוות הג� , מפקחי�, חונכי�, מנהלי�: סוכני קליטה

אפשר לומר כי קיי� קשר חיובי בי� מרכיבי התמיכה ורמת התמיכה של כל סוכני , באופ� כללי

  . הקליטה בבית הספר לבי� שביעות רצונו של המתמחה מתפקידו

ב� "על פי צבר". תרבות"הוא המושג ) 2001(ב� יהושע "מושג נוס� המוזכר במאמרה של צבר

, בי� היתר, זרות זו מובילה. נכנסי� לתרבות מגובשת הזרה לה�, י�כמו מהגר, מתמחי�, יהושע

המתמחי� אינ� מביני� את הוויי המורי� הוותיקי� או את תרבות הפנאי . לתחושת בדידות

. הכוללת ג� רכילויות ובדיחות שאי� לה� חלק בה� או אפשרות להבינ�, שלה� בחדר המורי�

ותיקי� מצד� רואי� במתמחי� איו� על המוסכמות המורי� הו. ה� נאחזי� זה בזה, לאור זאת

                                                 
מי שמעוניי� . אני הכינותי מצגת המלווה בהסברי�. מומל# לעבד את תוכ� המאמר ולדו� בו באמצעות מצגת   2

 .אביב"תל, 149דר� נמיר , צי�מכללת סמינר הקיבו, גילה שקולניק: בקבלת המצגת יכול לפנות אליי
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"ההתלהבות והאנרגיה של המתמחי� מכניסות תחושה של אי. ועל התרבות המגובשת בבית הספר

מכא� שהמורי� הוותיקי� מבקשי� לשמר את זרות� ואת שוליות� . שקט לתו� הארגו� הממוסד

א� על פי שה� זקוקי� וזאת , לא נותר למתמחי� אלא להתכנס בתו� עצמ�. של המתמחי�

  . נואשות לעזרת עמיתיה�

, הכלה, הזדהות, אמפתיה: ישולבו המושגי�, המוצעת להל�, "קליטה בקצב שונה"בסדנה 

  . משבר הישרדות ועוד, תרבות, שוליות, זרות, הל� תרבות, מורה טירו�, העצמה

המנחה ינסה . �המשולות לאלה של מהגרי, בסדנה זו המתמחי� מוזמני� לבחו� את תחושותיה�

תו� זיהוי נקודות החוזק שלה� וגיוס� לצור� העצמה , להקל על המתמחי� את תהלי� הקליטה

מטרת הסדנה היא לפתח בקרב המתמחי� מודעות לקצב השונה והייחודי של , נוס� על כ�. אישית

ת מודעות זו עשויה לעודד את המתמחי� לגלות סבלנות ופתיחו. תהלי� הקליטה של כל אחד מה�

ובכ� לתרו� ליצירת אקלי� , להשלי� ע� הסיטואציה שבה ה� נמצאי�, כלפי תהלי� קליטת�

  . נינוח של קליטה ושל הסתגלות

מגמתה לעודד את . והיא מעשית באופייה, הפעילות מתאימה ה� למתמחי� וה� לחונכי�

הסדנה . המשתתפי� לבחו� את תחושותיה� בתהלי� הקליטה ולנסות להקל עליה� את תהלי� זה

בסדנה יועלו . מעודדת לזהות את נקודות החוזק של המתמחה ולגייס� לטובת תהלי� הקליטה

חברתיי� , התנהגותיי�, רגשיי�, בה� תכני� דידקטיי�, תכני� רלוונטיי� ואותנטיי�

  . ואקולוגיי�

  מבנה הפעילות. 2

  .מש� כל שלב הוא מפגש אחד. בפעילות ארבעה שלבי� כדלהל�

של , של מצבי הסתגלות, בוסס על העלאת זיכרונות אישיי� של מצבי קליטהמפגש המ: שלב א

העלאת הזיכרונות . של מעברי� לתרבויות חדשות ועוד, של התחלות תפקידי� חדשי�, מעברי�

  ).1מפגש (כפי שיפורט בהמש� , תיעשה תו� שימוש במאגר לשוני המאפיי� מצבי� מסוג אלה

כפי , להציג את תחושותיה� ואת חוויותיה� של מתמחי�שמטרתו , מפגש למידה אקדמי :שלב ב

  ).2מפגש ) (2001(ב� יהושע "שה� נמצאו במחקרה של צבר

מפגש (זיהוי נקודות הקושי ונקודות החוזק של המתמחה . חקר פרוטוקולי� של מתמחי� :שלב ג 

3 .(  

. לי� הקליטהמפגש ע� דרכי� מושכלות ורגישות לזיהוי נקודות החוזק של המתמחה בתה: שלב ד

המפגש מזמ� העלאת דרכי� לתיוו� בי� תרבויות שונות וחוש� מיומנויות ניווט לקראת 

המאפשר למידה רפלקטיבית , מפגש זה נחשב למפגש סיכו�. סוציאליזציה של המתמחה בארגו�

של אופי ליווי המתמחה ושל הבנת המציאות , של מיומנויות הנחיה, והכללה של תהליכי הסתגלות

  ).4מפגש (המתמחה וה� של החונכי� כסוכני קליטה  ה� של
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  פירוט הפעילויות. 3

  עשרה צעדי" אל הנודע –היבט רגשי ): 1מפגש (שלב א 

  מטרות

ע� אירוע חדש או ע� משימה חדשה , לשחזר זיכרו� של חוויית מפגש ע� מצב חדש .1

  .מעבר� של המתמחי�

 .למתמחי� במילי� או בכל דר� הנראית, להביע חוויות אלו בציור .2

  .לבטא במילי� תחושות ורגשות .3

  אמצעי�

  . צבעי� ועפרונות, עשר פתקיות מרובעות בגודל אחיד

  ). לורדי� וכדומה, טושי�, פנדה(עיפרו� וצבעי� , כל משתת� מקבל עשר פתקיות

  תיאור הפעילות ומהלכה

ל ע� מקו� חדש או ע� חוויה ש, בחרו מתו� מאגר הזיכרונות שלכ� מפגש ע� מצב חדש .1

  ".לא נודע"הליכה אל ה

. בטאו על גבי הפתקיות עשרה שלבי� בתהלי� הקליטה או בתהלי� ההתוודעות שעברת� .2

  .במילי� או בכל דר� הנראית לכ�, בציור, עשו זאת בצבע

ועד אל הנודע " בלתי נודע"החל מה, סדרו את הפתקיות ברצ� המשק� את השלבי�. 3

  .והמוכר

  . על השולח� או על משטח אחר ברצ� שנבחרכל משתת� יניח את עשר הפתקיות  .4

, ינהלו שיח פתוח בעניי� הציורי�, ישאלו שאלות, המשתתפי� יסתובבו בחדר .5

יש להניח . תו� תיאור תחושותיה� במילי�, הצבעי� והכתוב על הפתקיות

, אכזבה, הישרדות, משבר, מעבר, הל�: שעול� המושגי� יכלול ביטויי� כגו�

  . אתגר ועוד, התיידדות, שליטה, הסתגלות, קבלה, ימושמ, השלמה, זרות, קשיי�

   

. סיכו� תחושותיה� של המשתתפי� במפגש ע� מצב חדש או ע� תרבות זרה: דיו� במליאה

החרדה וכדומה שה� חשו , הבדידות, הזרות, הכאב, המשתתפי� יבטאו את  תחושות האתגר

סיכו� זה מכוו� . שתתפי�השיח ידגיש את המייחד ואת המאחד ביצירות המ. במצבי� אלה

שהוא מפגש העוסק בתחושותיה� של המתמחי� דר� מאמר מחקרי וד� , לקראת המפגש הבא

  .עבודה

  מפגש למידה אקדמי):  2מפגש (שלב ב 

  מטרות

  .לשער את הדומה בי� מהגרי� לבי� מתמחי� .1

  .  ב� יהושע"להתוודע לתחושותיה� של המתמחי� באמצעות מאמרה של צבר .2
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  אמצעי� 

ב� "צבר" (מורי� טירוני� כמהגרי� –מג� עד� למציאות דר� משבר " והמאמר 3מצגת, עבודהד� 

  ).2001, יהושע

  

  תיאור הפעילות ומהלכה

  .לפני הצגת המצגת יקבל כל זוג משתתפי� ד� עבודה:משימה בזוגות. 1

משימה זו מיותרת בתור ניבוי , א� המאמר נית� לקריאה לפני המפגש: הערה

  .אינטואיטיבי

  

  ).460: ש�(? נסו לשער מה� קווי הדמיו� בי� מהגרי� לבי� מורי� טירוני�. א

  : השלימו את הטבלה. ב

   מהגרי"  מורי" טירוני"

חלומות ורודי� על האר# הקולטת   

 ועל הצלחות כלכליות

 ציפיות

 המציאות שונה וקשה  
 אכזבות

נכפה עליה� לעשות את הלא רצוי   

 ומשימות נחותות

ת לא קשיי" ומשימו

 רצויות

ראשוני� ; מנוצלי� לרעה  

ה� , בהעדר ביטחו�; לפיטורי�

 אינ� מעזי� להגיב או לסרב

 מעמד זמני

חסרי מעמד חברתי או הגנה על   

פגיעות , שכר נצלני; זכויותיה�

גבוהה ונכונות לעבוד בכל עבודה 

 כמעט

 שכר נמו�

הצור� להראות הצלחה מביא   

; להשקעה ללא תמורה הולמת

נתפסי� כאיו� על  ; מסוכ�תקדי� 

 ותיקי� 

 איו" על ותיקי"

נצמדי� זה לזה ; שוליי� בעבודה  

תקשורת טכנית ; בגי� שפה והזדהות

 חיי  דלות; ומינימלית ע� אחרי�

 זרות ושוליות

נראי� ומתנהגי� באופ� שונה מ�   

 המקומיי�

 נורמות תרבותיות

  

                                                 
מי שמעוניי� בקבלת . אני הכינותי מצגת המלווה בהסברי�. מומל# לעבד את תוכ� המאמר ולדו� בו באמצעות מצגת 3

 ).2ראו פרטי� בהערה (המצגת יכול לפנות אליי 
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. ולי� אותנטיי� של מתמחי�סיכו� המצגת מוביל למפגש הבא של ניתוח פרוטוק. 2

  ).2001(ב� יהושע "בסו� המפגש נית� לחלק את המאמר של צבר

  חקר פרוטוקולי" של מתמחי"): 3מפגש (שלב ג 

  מטרות 

  .לנתח פרוטוקולי� אותנטיי� של מתמחי� .1

חוסר הבנה של סימני , ודאות"מצבי אי, סימני זרות, אותות הסתגלות, לזהות קשיי� .2

 .ת נקודות החוזק של המתמחי�כמו ג� א, תרבות זרה

  .תו� שימוש בנקודות החוזק, להציע דרכי� להעצמה .3

נית� להביא סיפורי . פרוטוקולי� של מתמחי� המתארי� את חייה� המקצועיי�: אמצעי�

כמו כ� אפשר להציג כרזות או כל אמצעי אחר העשוי להמחיש . מתמחי� מתו� אתר ההתמחות

  . מחה במערכתאת נושא ההסתגלות והקליטה של המת

  

  תיאור הפעילות ומהלכה 

כל קבוצה מוזמנת לבחור פרוטוקול מתו� אסופה של פרוטוקולי� : עבודה בקבוצות קטנות

מומל# לבקש מ� . בעיה וכדומה בחייו המקצועיי� של המתמחה, דילמה, המתארי� אירוע

  . המשתתפי� להציג פרוטוקול אותנטי מהתנסות�

  הנחיות למשתתפי� 

  .הפרוטוקוללקרוא את  .1

 .המצב או הדילמה שבה נתו� המתמחה, הסוגיה, להגדיר את הבעיה .2

 .סימני התלבטות וסימני הסתגלות של המתמחה, לזהות קשיי� .3

 .לזהות נקודות חוזק של המתמחה .4

  .להציע דרכי� להעצמת המתמחה .5

   :להל� דוגמה של פרוטוקול

  
" עבודה יו�, ]ימודי� אישיתתכנית ל[א "העבודה כוללת בניית תל. מחנכת :תפקידי בכיתה

בניית כלי� לאבחו� , פיתוח חומרי למידה מדורגי� ומותאמי�, יומית מול הורי התלמידי�

מתוק� היותי מחנכת עליי . פיתוח חשיבה ועוד, הוראת אסטרטגיות למידה, התלמידי�

ע� מנהלת , לקיי� מפגשי� ע� יועצת בית הספר: לדעת לצרו� את המשאבי� בבית הספר

פסיכולוג , מטפלי� בתנועה ואומנות, קלינאית תקשורת: וע� הצוות הטיפולי, הספרבית 

  . �פסיכיאטרית בית הספר ועובדי� סוציאליי, בית הספר

במסגרת עבודתי עליי להיות שותפה פעילה בכל האירועי� : תפקידי בבית הספר

עזרה , תהשתתפות בישיבת מחנכות ובישיבות צוות בית ספריו: המתרחשי� בבית הספר

תו� כדי תיאו� מלא ומפרה , לקיחת חלק באירועי� הקשורי� בחגי�, בארגו� מפגשי שילוב

  . ע� עמיתיי
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יועצת בית הספר ומנהלת בית , סייע צעיר –' ר, תלמידה "' ח: משתתפי�: תיאור המקרה

  . הספר

היא  'ח, מבחינה חברתית. תלמידה בגיל ההתבגרות המוקד�היא ' ח: פרופיל התלמיד

היא משחקת . מקובלת ויוצרת קשרי� חברתיי� ע� תלמידי� מבית הספר, לדה חביבהי

אלא מתחברת ע� ילדי� נוספי� משכבות , בהפסקות לא רק ע� בני כיתתה וילדי השכבה

יש לי פני� של ילדה "היא מרבה לשאול : עסוקה במראה החיצוני שלה' ח. גיל אחרות

יא בעלת מוטיבציה ללימודי� ועובדת באופ� ה' ח, )כללי(לימודי התחו" ב" '?בכיתה ז

  . עצמאי

  תיאור האירוע

וקראה לו , סייע צעיר שגר בעיר מגוריה ומכיר את משפחתה', אל ר' במהל� הפסקה פנתה ח

בצורה שאינה " 'היי ר: "היא אמרה לו, כשהוא נענה לקריאתה והסתובב". 'ר', ר: "בשמו

חשוב לציי� . הסייע' ירוע דיווח לי ישירות רעל השתלשלות הא. הולמת ומלווה בתנועת גו�

ציינתי . החלטתי לספר על האירוע למנהלת בית הספר. בכיתה' מרבה לדבר על ר' כי ח

היא קפיצת ' אל ר' בפניה שברצוני להתייע# ע� היועצת כי נראה לי שהפנייה האישית של ח

שמה לב לפרטי�  פרגנה על כ� שאני, המנהלת קיבלה את דבריי. מדרגה בהתנהגות שלה

והציעה שאפנה אל יועצת בית הספר כדי לחשוב כיצד עליי , ועוקבת אחר הילדי� בכיתה

היא הוסיפה כי לכאורה אי� זה נראה לה אירוע . 'להגיב לאירוע זה ולמצבי� דומי� ע� ח

ביו� החופשי שלי . וככל הנראה היא מאוהבת, וכי הילדה נמצאת בגיל ההתבגרות, חריג

קראה לי היועצת לחדרה , כשהגעתי לש� בבוקר. ת אל יועצת בית הספרתכננתי לגש

תחילה . הבנתי שהיא והמנהלת שוחחו על הנושא. ושאלה אותי על אודות המקרה

ולו , בכל ילד יש משהו: "בהמש� השיחה היא אמרה, התייחסה היועצת למקרה ולפרטיו

ה שכדאי לי לשאול את עצמי והוסיפ, "המעורר במורה רגש הזדהות או סלידה, הקט� ביותר

למה זה נוגע ל� '? ספרי לי למה כל כ� מפריע ל� האירוע ע� ח: "למה זה כל כ� מפריע לי

: והנושא המרכזי היה, בשלב זה חלה נקודת מפנה בשיחה ע� היועצת" ?באופ� כל כ� אישי

וגע כל כ� מפריע לי ונ' צריכה לשאול את עצמי למה האירוע ע� ח, המורה הצעירה, אני

? למה היא סיפרה ליועצת בית הספר על אודות השיחה. אני כועסת על המנהלת. ללבי

מפריע לי שהיא לא נתנה לי את הזכות להיות הראשונה שמספרת ולהשמיע את הדברי� 

  . 'אי� לי ספק שה� דנו בי ולא בח. מפי

 

  סיכו"): 4מפגש (שלב ד 

  מטרות

  .המתמחהלנתח את דברי העמיתי� על תהלי� הקליטה של  .1

כל נציג  : להזמי� את המשתתפי� להציע לקט המלצות לקליטה ידידותית של המתמחה .2

  . קבוצה מציג פרוטוקול של מתמחה והמלצות להעצמה
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  הנחיות לדיו�

  :דונו בקבוצה והתייחסו לשאלות שלהל� 

  . סימני הקליטה של המתמחה/ הדילמה/ האירוע/ דונו בזיהוי הבעיה .1

יכול המתמחה לנצל את נקודות החוזק שלו על מנת לטפל בקושי , לדעת העמיתי�, כיצד .2

 ?שבו הוא נתקל

 .הציעו דרכי� חלופיות להתמודדות של המתמחה בהקשר לאירוע שתואר .3

יש להתייחס לפ� האישי . תיאור רפלקטיבי של המשתתפי� את התהלי� שעברו: מטלה בכתב

  .והמייחד ולפ� הכללי והמאחד שבחוויה

  מקורות

  . בית הוצאה לאור, איתאב, הד ארצי .מילו� ספיר). 1997). (עור�(' א, אבניאו�

 'נ: בתו�. מורי� טירוני� כמהגרי� –מג� העד� למציאות דר� משבר  ).2001(' נ, ב� יהושע"צבר
   .דביר: לוד .)468 "441(מסורות וזרמי� במחקר האיכותי, )עורכת(ב� יהושע  "צבר

הא� תרצי להמשי� ללמד ג� בשנה , מורה מתחילה יקרה). 2004(' ט, ויעקובי' ח, גונ�', ש, שמעוני
  "מ 2011, ינואר 21 "נדלה ב ?הבאה

http://portal.macam.ac.il/DbImage.aspx?image=file&id=383  
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  למתמחי" בהוראהיצירת אקלי" של קבלה ושל אמפתיה בסדנה 

___________________________  

  מכללת בית רבקה, אילנה ישראל

  מבוא. 1

למספר המשתתפי� בסדנה . מתמחי� 20סדנת המתמחי� בהוראה מוגדרת כקבוצה קטנה של עד 

מסגרת קטנה מאפשרת לחלוק ביתר . יש השפעה על יצירת אווירה של פתיחות ושל תמיכה רגשית

  . מאדישות או מהאשמות, מביקורת קלות חוויות ללא חשש

המשות� של המתמחי� ומצבי הלח# הדומי� שבה� ה� מצויי� בראשית דרכ� בהוראה " גורל"ה

שתעצי� את המתמחי� מול , מהווי� תנאי� מבטיחי� להתפתחות קבוצה ע� לכידות גבוהה

  . מול ההורי� ומול צוות בית הספר, התלמידי�

כמו ניהול כיתה או , ל מיומנויות הקשורות בהוראההסדנה מוגדרת ה� כקבוצת למידה ש

, שמטרתה להרחיב מודעות אישית, וה� כקבוצת צמיחה אישית, השתלבות בצוות בית הספר

, כאשר קבוצה מתפתחת נכו�. תו� שיתו� המשתתפי�, כישורי תקשורת ודפוסי התנהגות, עמדות

בהעלאת , בות הזדהות ותמיכהבמת� תגו, חברי הקבוצה תורמי� זה לזה בהצגת שאלות הבהרה

באווירה מתאימה ותומכת ילמדו . הצעות לפעולה ובעידוד לשינוי של דפוסי פעולה בשדה

ע� הורי� מתערבי� , המתמחי� עד מהרה שה� אינ� בודדי� בהתמודדות� ע� בעיות משמעת

  .או ע� תחושת ניצול במערכת

. לתפקידו המשתנה בכל שלב ושלבעל מנחה הסדנה להיות מודע לשלבי התפתחות� של קבוצות ו

כיוונית ושל עצמאות בקרב "של תקשורת פתוחה ורב, תפקיד המנחה הוא לאפשר צמיחה של אמו�

  .תו� סובלנות לשונות בי� חבריה, חברי הקבוצה במהל� חיפוש� אחר פתרונות

 של קבוצה אנו למדי� מתחו� הדינמיקה הקבוצתית והנחיית �על שלבי ההתפתחות האופייניי

, זיו ובהרב; 1992, בנסו�(ההתכללות או התלות , השלב הראשו� נקרא שלב ההתקשרות. קבוצות

2001 ;Beck, 1974; Bennis & Shepard, 1956; Bion, 1961; Yalom, 1975  .( 

אול� מאיד� יש ג� , להשתיי� ולתקשר, בשלב ראשו� זה יש למשתתפי הקבוצה רצו� להתחבר

יחס של תלות כלפי מנחה , כמו כ� יש חרדות. להיבלע בקבוצה רצו� לשמור על עצמאות� ולא

  .וצור� בעזרתו ובהגנתו, המייצג סמכות, הקבוצה

להפחית חרדות , עליו להפגי� אכפתיות והכלה, דהיינו, בשלב זה תפקידו של המנחה הוא אימהי

ביטחו� שג� ה� מוסיפות , ובד בבד לקבוע מסגרת זמ� ונורמות בסיסיות של התנהגות בקבוצה

  .ותחושת הגנה

ג� לקבל את , וא� אפשר, מומל# לקיי� את השיח בסדנה כשהמשתתפי� יושבי� המעגל

חשוב להקדיש מפגש אחד לפחות לתרגילי התוודעות  של . בעוגה ובחיו�, המתמחי� בקפה

המנחה יכול לשמש . אשר לרוב אינ� מכירי� זה את זה היטב או זרי� זה לזה לגמרי, המשתתפי�

ובכ� לעודד את המשתתפי� להיפתח , כנה ונינוחה, לקבוצה על ידי הצגה עצמית אישית דוגמה

  .בעצמ� בפני יתר חברי הקבוצה
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   דוגמאות לתרגילי היכרות. 2

וכיצד הוא מרגיש אתו , מדוע הוא נית� לו, כל אחד מסביר את משמעות שמו –סבב של שמות 

 . בסביבות שונות

מקו� , כגו� חודש לידה, לפות לפי קריטריוני� שוני�בקבוצות מתחהקבצה של המתמחי" 

 .  מוזיקה מועדפת ועוד, מגורי�

בשילוב אמירת שמו של ) כשהחוט משתחרר ומחבר בי� החברי�, או כדור צמר( זריקת כדור

נית� ג� להוסי� פרטי� אישיי� . ובהמש� ג� חזרה על ש� המשתת� שהכדור נזרק לעברו, המוסר

  . נוספי� בכל סבב

לאחר . המבטא את הרגשת המתמחי� בג� או בבית הספר שבו ה� מלמדי�, על ד� נייר ור אישיצי

 .מכ� ייער� סבב שבמהלכו כל מתמחה יציג את ציורו ויסביר את משמעותו עבורו

לאחר . זוהי פעילות המעוררת צחוק ומאפשרת תקשורת בקלות. על גיליו� נייר גדולציור קבוצתי 

וא� יש משמעות למקו� שבו בחר , משתת� יסביר מה מבטא חלקו בציורמכ� ייער� סבב שבו כל 

  . למקמו בגיליו� הקבוצתי

לש� יצירת תחושה של , על המנחה להשתדל לזכור את שמות המשתתפי� ולפנות אליה� בשמ�

על המנחה לוודא כי במהל� הפעילות יישמר יחס של כבוד בי� . מת� יחס אישי בקבוצה

, בכ� ימלא המנחה את תפקידו האימהי. מעליבות או ביקורתיות, ציניותללא הערות , המשתתפי�

  .הנועד ליצירת אקלי� קבוצתי נוח

שבה מתמקדי� , על כללי� לשיחה נאותה, כבר מראשית פעילות הקבוצה, חשוב ביותר להקפיד

לעתי� . נמנעי� מלהתפר# אל תו� דבריו ומלנהל שיחות צדדיות בעת דיבורו, במשתת� המדבר

להגיב , על מנת לאפשר לאחרי� לשאול, רש המנחה לכוו� את המשתתפי� לקצר את דבריה�ייד

שרק , נית� לתרגל הקשבה על ידי שימוש בחפ#, א� הקבוצה מתקשה להתרכז. ולתרו� מניסיונ�

המנחה יכול לתרו� ליצירת אווירה של כבוד הדדי ושל הקשבה . למחזיק בו ניתנת רשות הדיבור

תגובות ". לא צודק –צודק "או " לא נכו� –נכו� "ות סמכותיות ושיפוטיות כמו בכ� שיימנע מתגוב

הולמות ייצרו אווירה של סובלנות כלפי ההבדלי� בי� הדעות ובי� הרגשות של הדוברי� וכלפי 

  . זכותו של כל משתת� לחשוב ולפעול באופ� אחר מחברו

עילות בהתנהגויות כמו שתיקה המנחה נתקל לעתי� בהתנהגות של יחידי� המפריעי� למהל� הפ

בקשה לחזור על הוראות שכבר , התעלמות מבקשות המנחה, פטפוטי�, הימנעות מתגובה, מופגנת

בשלב הראשו� של התגבשות הקבוצה כדאי להניח לתופעות מסוג . ניתנו או בהערות ביקורתיות

מומל# להגיב ". הימנעות –התקרבות "התנהגויות אלה מבטאות בדר� כלל קונפליקט של . זה

מכנה תפקיד זה של המנחה בש� ) 1987(בנסו� . בחיוב ובסובלנות כדי להפחית חרדות ותסכולי�

  . בדומה לתפקידה של א� כלפי תינוקה, "הכלה"ו" הזנה"

כל : שאות� על המנחה לפתח ושעליה� מוטל עליו להג� ה�, נורמות ההתנהגות הרצויות בקבוצה

אי� לשפוט את התנהגות� של ; הקשיב לדברי חבריה�על המשתתפי� ל; אחד מדבר בתורו

כדאי ג� . יש לנסות לעזור זה לזה לפתור בעיות וקשיי�; אלא לנסות להבי� את מניעיה�, אנשי�

שראוי לקבוצה לקבל על עצמה לצור� קידו� תחושת האמו� , להעלות את נושא שמירת הסודיות

  . והביטחו� בתוכה



  25

כא� מותר לא "; "כא� מותר לשגות: "ת החדר כרזות בנוסחמציע לתלות על קירו) ש�(בנסו� 

  ".כא� אני יכול לבקש עזרה"; "לדעת

שכ� פתרו� המתאי� לאחד , מותר לו להתלבט ולנסות אפשרויות שונות. ג� למנחה מותר לא לדעת

  . בשל השונות העשירה של חברי הקבוצה, לא בהכרח מתאי� לאחר

שבו כל משתת� ינסח במשפט אחד את ההרגשה , צרצרבסופו של כל מפגש כדאי לערו� סבב ק

יש מנחי� הבוחרי� ג� להתחיל כל מפגש . שעמה הוא יוצא או מה הוא לוקח אתו מ� המפגש

  .שבו המשתתפי� משתפי� בחוויה שעברו במהל� השבוע, בסבב דומה

 יצירת אווירה חמה ומקבלת בדרכי� שתוארו לעיל ובדומות לה� היא הכרחית לצור� הפיכת

א� לאור� חיי הקבוצה מופיעות חסימות . הסדנה למרחב של למידה ושל צמיחה עבור המתמחי�

יש להתייחס לתהלי� הקבוצתי ולאפשר ביטוי של רגשות , לא פתורי� י�או הפרעות בשל ענייני

מומל# . על מנת להגיע שוב לקונצנזוס ולקבלה של חברי הקבוצה זה את זה, ושל קונפליקטי�

כדי לזהות תהליכי� קבוצתיי� סמויי� ולבחור , ה להשתל� בהנחיית קבוצותמאוד לכל מנח

  .התערבויות נכונות שיעזרו לקבוצה ללמוד ולצמוח

  

  מקורות

' נ: בתו�. ומהל� התפתחות הקבוצה על פי מודלי� קבוצה"ניתוח יחסי מנחה). 1997(' ח, ביר�
  .מרכז ציפורי: לי�ירוש). 201"218, 10פרק ( הנחיית קבוצות,  )עור�(רוזנוסר 

  .הוצאת אח: קריית ביאליק .יצירתיות בעבודה ע� קבוצות).  1987(' פ' ג, בנסו�

  .הוצאת גל: אביב"תל. מסע קבוצתי).  2001(' י, ובהרב' י, זיו

Bion, W. R. (1961). Experiences in groups. London: Tavistock. 

Beck, A. R. (1974). Phases in the development of structure in therapy and encounter 
Groups, in: D. A. Wexler & L. N. Rice (Eds.), Innovations in Client (421-463). 
Centered Therapy, N.Y: Wiley. 

Bennis, W. G. & Shepard, H. A. (1956). A theory of group development. Human 

Relations, 9, 38-415.  

Schutz, W. C. (1966) The Interpersonal Underworld. Palo Alto : Science & Behavior  

Yalom, I. D. (1975) The theory and practice of group psychotherapy. N.Y : Basic 
Books. 



  26

  מבחר התנסויות להעצמת המתמחה

____________________________________ 

  רחובות, י"מנהלת מחלקת גנ, אסתר הנדלר

מדריכי� ומורי� אחר משהו חדש ושונה שיספק את מגוו� הטעמי� , חיפוש� של מנחי קבוצות

שוני� לעצמ�  איזו� ומגוו� נדרשי� בסדנה על מנת להניע ולחבר אנשי�. סופי"הוא אי�, בפעילויות

  .ולאחרי�

מפחיתי� , מפתחי� אווירה טובה, הפעילויות והתרגילי� שלהל� מספקי� התנסות בסביבה מוגנת

  .בידע ובחוזק של כל משתת�, מתח ומחזקי� את הביטחו� העצמי דר� ההתמקדות בכישורי�

  :להל� הפעילויות

  "אני פנויה לעצמי"טקס . 1

רשמו . על כל מה שהטריד אתכ� עד הרגע שהגעת� הנה חשבו: "מנחה הסדנה נות� הנחיה בנוסח

  ". וכ� תרגישו פנויי� לקראת המפגש, קפלו אותו לאחר הכתיבה, זאת על ד�

  . ה� מוזמני� לעשות כ�, א� יש מתמחי� המבקשי� לשוחח על מה שרשמו

  היכרות ממקו" אחר. 2

. י הזוג עונה עליה� בתורושכל אחד מבי� בנ, התרגיל כולל סדרה של שאלות. תרגיל בזוגותזהו 

לאחר מכ� יציג כל משתת� . הכול לפי רצו� המשתתפי� –אפשר ג� לבחור בשאלה אחת או יותר 

  . את ב� זוגו בפני המליאה בהתא� לתשובות שקיבל ממנו

   : שאלות לדוגמה

 ?מה גור� ל� סיפוק �

  ?מה גור� ל� לקו� כל בוקר ע� שיר חדש בלב �

  ?ומדוע, מהו ההישג שאת גאה בו מאוד �

 .חשוב על אירוע הצלחה מאז הילדות �

 ?מהו האתגר הגדול ביותר העומד לפני� היו� �

 ?היה משנה את חיי�, שלו היית עושה, מה הדבר האחד �

  התפקיד בציור גייצו. 3

יש לספק . מטרת התרגיל היא לאפשר למתמחי� לתת ביטוי לא מילולי לתפיסת� את תפקיד�

ולבקש� לצייר או , מספריי� וכדומה, דבק, זיני� צבעוניי�מג, דפי�, למתמחי� חומרי ציור

כ� שהתוצר ישק� את תפיסת� את עצמ� כמתמחי� או , מחומרי� שוני�' להדביק וליצור קולאז

  . כמורי�

  מעגל היכולות בהתמחות/ מעגל החיי" המקצועיי". 4

ביעה של הגזרה הסימו� נעשה על ידי צ. נמצא היו"ההנחיה היא לסמ� על המעגל איפה כל אחד 

בחירת המספר . כל אחד מ� המשתתפי� צובע בעצמו את כל אחת מ� הגזרות במעגל. בעיגול

 1מספר . תיעשה בהתא� לשיקול דעתו של המשתת� ועל פי תפיסתו את יכולותיו על פני הרצ�

תפיסת היכולת בתחו� הרלוונטי היא , ככל שמתקרבי� למעגל החיצוני. מבטא יכולת נמוכה

 .  ותרגבוהה י
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  . כל אחד מ� המשתתפי� ישת� את הקבוצה בתמונת המעגל שלו: דיו� בקבוצות או בזוגות

  :הנחיות לדוגמה

מהו התחו� ?; הא� גילית משהו חדש על עצמ�?; איפה התרגיל פגש אות�?; מה התרגיל עשה ל�

כדי מהו התחו� שהיית רוצה להתמקד בו ?; מהו התחו� החזק ביותר של�?; הנמו� ביותר של�

  ? נית� לעשות כדי לשנות את התוצאה, לדעת�, מה?; להעלות בו את הניקוד

ואז , אפשר לאסו� את הדפי� ולחלק� שוב בסו� השנה, א� הפעילות מתבצעת בראשית השנה

  . נית� יהיה לבדוק מה השתנה והיכ� נמצאי� המשתתפי� בנקודה מאוחרת זו

  : להל� תרשי� המעגל

  מעגל המתמחה

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  מאגר העוצמות שלי. 5

התרגיל מסייע למתמחי� להכיר . הפעילות מבוססת על הדגשת הפ� החיובי על פני הפ� השלילי

פעילות זו כוללת . בנקודות החוזק שלה� וביכולת� לזהות אות� ולומר זאת לעצמ�, ביכולותיה�

בחלק האחר ה� . את אמונותיה� ועוד, ת ערכיה�בחלק האחד המתמחי� בודקי� א. שני חלקי�

  . דני� בעוצמות ובנקודות החוזק שלה�

  העוצמות שלי. א

כל . עליה� למלא אותו על פי הכותרות של כל סעי�. נותני� למתמחי� את הד� המפורט להל�

  . אחד בוחר מה וכמה לרשו�

2

1
3

4

5

6

7

8
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כי� מאוד מערי �י� שאתחמישה דבר ציינו? מה יש בו –מאוד  אד� שאני מערי� :הערכי" שלי

  . באותו אד�

1.   

2.  

3.  

4.    
5.     

  .אמונות המכוונות את חיי ומחזקות אותי: האמונות שלי

1.    
2.    
3.  

  .  וכוחות שיש לי כישרונות, יכולות: המשאבי" האישיי" שלי

1.    
2.    
3.    
4.    
5.   

  ?את עצמי מברכת על מה אני? מה יש בכוס המלאה שלי: בה� בורכתישברכות 

1 .  
2 .  
3 .  

  

  וס העוצמות שלימילוי כ. ב

1 .  

2 .  

3 .  

 ,Susan Jeffers) פרס'סוז� ג ר"מספרה של דהקטע לקוח . פותחי� בקריאת הקטע שלהל�

  . (Feel the fear and do it anyway ) בתרגומה של כרמלה קיט" מכאב לעוצמה" (1987

  

  4עוצמה

 ,וצמהעיש אנשי� שאומרי� שאינ� אוהבי� את המונח . 'עוצמה'בואו נדבר על המילה 

 יש נימה של) כוח /חוזק( עוצמהלמילה , זה נכו� שבעול� שלנו. ואינ� רוצי� חלק בזה

                                                 
  :להלן קישורים למרכז לאימון בקבוצה 4

http://www.groupcoaching.co.il/ 
 
http://www.shabaton.co.il/experts/coaching/groupcoaching_2.asp 
 
http://www.shabaton.co.il/experts/coaching/groupcoaching.asp 
 
http://www.nomind.co.il/activity.aspx?id=2069 

 



  29

לעיתי� קרובות היא מבטאת שליטה על אחרי� ולעיתי� קרובות נעשה . משמעות שלילית

הוא הופ� , למעשה. שאני מדברת עליו הוא שונה לחלוטי�העוצמה סוג . שימוש שלילי בה

 העוצמהאני מדברת על . ויותר אוהב, עבור אלו שסובבי� אות�לפחות מניפולטיבי  אות�

באשר לתגובת�  עוצמה, בדר� תפיסת העול� של� עוצמהוהמשמעות שלה היא  .שבתוכ�

הכוח ליצור , הכוח לעשות מה שנחו# לצמיחת� האישית, שקורי� בחיי� של� לגבי מצבי�

עליו אני מדברת  עוצמההסוג  .הכוח לעשות והכוח לאהוב, עצמי בחיי� שמחה וסיפוק

זו לא היכולת . את צרכי� מאחר שאינ� מצפה משאר העול� למלא, מותיר אות� חופשי

עצמ� לעשות מה  זו היכולת להניע את, להכריח מישהו אחר לעשות משהו שאתה רוצה

  .שאתה רוצה

  

מפזרי� על השולחנות או על הרצפה פתקאות . לאחר קריאת הקטע מחלקי� כוס לכל משתת�

יש להנחות את המשתתפי� . לאסו� פתקאות ולרשו� על כל פתק עוצמה אישית: המשימה. קותרי

  .להשתדל לרשו� כמה שיותר עוצמות כדי למלא את הכוס

  .התרגיל הוא אישי ופרטי. בתרגיל זה נית� לשת� ג� ברגשות

  "הדברי" החשובי" בחיי": "סיפור. 6

  . פותחי� בקריאת הסיפור המצור� להל�

הפתקי� ". האבני�"את הסיפור נית� לחלק פתקי� מלבניי� או אמצעי אחר שייצג את לאחר קרי

המשתתפי� מתבקשי� לכתוב עליה� ערכי� . מייצגי� את האבני� הגדולות של כל אחד בחייו

  . החשובי� בעיניה�

הטענה היא שא� ? עד כמה כל אחד מאתנו חי את חייו המקצועיי� על פי אמונותיו: שאלה לדיו�

, אנו נאלצי� לחיות בדיסוננס, א� לאו. אנו מרגישי� סיפוק והרמוניה, חיי� על פי אמונותינואנו 

  . כל מנחה יוכל להרחיב בנושא כראות עיניו. ומחפשי� כל הזמ� את האיזו�

  :להל� הסיפור

  
  5הדברי" החשובי" בחיי"

בנושא  לשאת הרצאהכדי לִמ ִנהל ציבורי בצרפת ת הספר יו� אחד הוזמ� מרצה זק� מבי

. צות הבריתבפני קבוצה של מנהלי� בכירי� בחברות גדולות באר" תכנו� זמ� יעיל"

בעמדו לפני חברי קבוצת ". להעביר את החומר"להרצאה הוקצתה רק שעה אחת כדי 

, לרשו� כל מילה שתצא מפי המומחה המפורס� י�מוכנשהיו , הזו מנהלי� הבכירהה

אנו עומדי� : "ולאחר מכ� אמר, באטיותואחד  אחד, עליה�העביר המרצה הזק� את מבטו 

הוציא המרצה מיכל זכוכית גדול  ,שהפריד בינו לבי� מאזיניו ,מתחת לשולח�. "לערו� ניסוי

כל אחת , מתחת לשולח� כתריסר אבני�המרצה הוציא כ�  אחר. בעדינות לפניו ווהניח

ר התמלא המיכל כאש. אחת אחת בתו� המיכל, והניח� בעדינות, בגודל של כדור טניס
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http://www.migdalor.biz/55835/%D7%94%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D-
%D7%94%D7%97%D7%A9%D7%95%D7%91%D7%99%D7%9D-
%D7%91%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D 
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הרי� המרצה את מבטו באטיות אל תלמידיו , ולא נית� היה להוסי� עוד אב� אחת ,לגמרי

  ". כ�" :כול� השיבו" ?הא� המיכל מלא: "ושאל

בקפדנות שפ� את החצ# מעל . התכופ� שוב והוציא מתחת לשולח� כלי מלא חצ#המרצה 

אבני� הגדולות עד שירדו אבני החצ# הסתננו בי� ה. וניער מעט את המיכל ,האבני�

  " ?הא� המיכל מלא: "המרצה הזק� את מבטו אל הקהל ושאלהרי� . לתחתית המיכל

חזר הוא  .ענה המרצה הזק�" !נכו�" ".כנראה שלא" :המשתתפי�אחד השיב עתה 

בתשומת לב שפ� את החול אל תו� . והפע� הוציא מתחת לשולח� סיר מלא בחול ,והתכופ�

  . החלל בי� האבני� הגדולות ובי� החצ# החול מילא את. המיכל

  !" לא"השיבו התלמידי� המחונני� , ללא היסוס ובמקהלה ,הפע�

הוא נטל את , וכפי שציפו תלמידיו רבי העוצמה והיוקרה .ענה לה� המרצה הזק�" !נכו�"

המרצה הזק� הרי� את . ומילא בה� את המיכל עד לשפתו ,שעמד על השולח�כד המי� 

בחושבו על נושא  "?איזו אמת גדולה יכולי� אנו ללמוד מניסוי זה: "למבטו לקהל ושא

אנו למדי� שככל שהזמ� שלנו : "בי� המאזיני�מהשיב אחד הנועזי� והזריזי�  ,ההרצאה

נית� תמיד להוסי� עוד פגישות ועוד  ,א� באמת מתאמצי�, נראה גדוש בהתחייבויות

: גדולה שמוכיח לנו הניסוי היא זוהאמת ה .לא זה". השיב המרצה הזק�" לא". "מטלות

לעול� לא נוכל להכניס למיכל את , ל את האבני� הגדולותוא� לא מכניסי� למיכל קוד� כ

כאשר כל אחד מנסה לתפוס את מלוא , דממה עמוקה השתררה באול�. "אחר כ� �כול

  . המשמעות של דברי המרצה

? המשפחה? בריאותכ�? מה� האבני� הגדולות בחייכ�": הזק� התבונ� בשומעיו ואמר

לח� למע� מטרה ילה? לעשות מה שאת� באמת אוהבי�? הגשמת חלומותיכ�? כ�יידיד

  "?משהו אחר? לקחת זמ� לעצמכ�? להינפש? נעלה

כי א� לא , מה שחייבי� לזכור הוא שחשוב להכניס קוד� את כל האבני� הגדולות בחיינו"

) החול, החצ#(דיפות לדברי� הקטני� א� נית� ע. אנו עלולי� לפספס את החיי�, נעשה זאת

ולא יישאר מהזמ� היקר שלנו כדי להשיג את הדברי�  ,בדברי� הקטני� חיינויתמלאו 

מה� ': עצמכ� את השאלהת לעול� אל תשכחו לשאול א ,משו� כ�. באמתלנו החשובי� 

  ". �שלכ) חיי�ל(תכניסו אות� ראשונות למיכל , �וכאשר תזהו אות ',?האבני� הגדולות בחיי

  .ויצא באטיות מ� האול� ,ר� המרצה הזק� את מאזיניויבתנועת יד ידידותית ב

 דחו# את הפרה של�: סיפור. 7

  .פותחי� בקריאת הסיפור המצור� להל�. ג� פעילות זו מבוססת על סיפור

כיצד תדחו� אותה ? של� "הפרה הקטנה"מהי : לאחר קריאת הסיפור מעלי� לדיו� את השאלה

בה  עושה אותנו תלויי�, מגבילה אותנוה, "פרה קטנה"מאתנו יש ל אחד לכהוא ש הרעיו� ?לתהו�

הפרה "אנו נוטי� להסתפק במה ש. נויתויכולאת אינה מאפשרת לנו לפתח את כישורינו וו

נו יתולהגשי� את יכוללנו שאינו מאפשר , וכ� אנו מנציחי� מצב של בינוניות, מייצרת" הקטנה

 .ותהאדיר
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  :להל� הסיפור

  

  6דחו# את הפרה של�

. כשמרחוק הבחי� במקו� בעל מראה דל ביותר ,חכ� אחד טייל ע� תלמידו הנאמ� ביער

בדר� הוא דיבר ע� תלמידו על חשיבות� של ביקורי� . הוא החליט לבקר ש� לזמ� קצר

  .שרוכשי� מחוויות כאלה ידעהמאפשרי� להכיר אנשי� ועל ה

בבית היש� וההרוס התגוררו זוג . תושביו שלשל המקו� ו �דלותהבחי� החכ� ב, כשהגיע

החכ� . יחפי� ולבושי� בבגדי� קרועי� ומלוכלכי�היו כול� . הורי� ושלושת ילדיה�

בסביבה זו אי� מקורות עבודה וג� : "ושאל אותו, שהניח שהוא אב המשפחה, התקרב לאיש

  " ?כיצד אתה ומשפחת� מצליחי� לשרוד, לא מרכזי מסחר

. חלב בכל יו� י� שלהיא מניבה כמה ליטר. יש לנו פרה קטנה, חבר": האיש ענה לו בשקט

אנו  אחרבחלק הו, מזונות מסוימי� בעיר הסמוכהבתמורה לחלק מהתוצר אנו מחליפי� 

  ." וכ� אנו שורדי�, לעצמנוומה גבינה וכד, מכיני� יוגורט

הדר� פנה  באמצע. ביר� לשלו� והל�, רגעי� כמההסתכל סביבו , החכ� הודה לו על המידע

 קח אותה לתהו� ש� ממול ודחו� אותה, חפש את הפרה הקטנה: "ווה לוילתלמידו וצ

  ".ממנו

הרי הפרה הקטנה . "ו מבקשתואהתווכח עמו וניסה להני, התלמיד המבועת התנגד למורו

  . אבל החכ� הל� מש� ולא ענה לו. טע�, "אמצעי המחייה היחיד של אותה משפחה אהי

הוביל אותה עד , הוא מצא את הפרה הקטנה. את פקודת מורו התלמיד המדוכא ביצע

מראה זה נשאר . דח� אותה וראה כיצד היא מתגלגלת בי� האבני� ומתה ,לתהו� הקרובה

  ...חרוט בזיכרונו

הצעיר לעזוב את מורו ולחזור לאותו מקו� החליט , אכול רגשי חרטה, כעבור שני� מספר

הוא החליט שיעבוד חינ� א� , כס� לא היה לו .�כדי להתוודות בפני המשפחה ולעזור לה

  . כדי לעזור לה� לקנות פרה קטנה חדשה ,עבור�

והילדי�  ,הבית היה יפה ונקי, העצי� פרחו, ככל שהתקרב למקו� ראה שהסביבה השתנתה

  . שחקו בחצר

הוא היה בטוח שהמשפחה הענייה נאלצה למכור את ביתה כדי . יואשהצעיר הרגיש עצוב ומ

הצעיר שאל על . איש אדיב מאוד קיבל אותו ,כשהגיע לבית .הוא החיש את צעדיו. לשרוד

. המשפחה ממשיכה להתגורר במקו�כי ענו לו . שני� כמההמשפחה שהתגוררה בבית לפני 

ה� נראו גדולי�  .הסתכל על הילדי� והכיר אות�, הוא לא הצליח להבי� מה התרחש

 שני� קוד� כמהביקר ע� מורו אצל� ילדי� ש אבל ה� היו ללא ספק אות�, ובריאי� יותר

כיצד הצלחת ): "של הפרה הקטנה הבעלי(הוא שיבח את מה שראה ושאל את האיש  .לכ�

הייתה לנו פרה קטנה : "האיש השיב לו בהתלהבות" ?לשפר את המקו� ולשנות את חיי�

מנויות מאותו רגע היינו חייבי� לעשות דברי� אחרי� ולפתח מיוו, שנפלה לתהו� ומתה

  ".רואה שהנ�ככה הצלחנו להגיע להישגי� . חדשות שקוד� לא ידענו שאנו מסוגלי� לה�

                                                 
  :נדלה מאתר. מקור הסיפור לא ידוע  6
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  משפטי" לדיו� ולמחשבה

  .הכול נראה לנו חשוב, מפני שאיננו יודעי� מה חשוב לנו באמת �

  .  אנחנו עושי� הכול, מפני שהכול נראה חשוב �

  .ות הכולומצפי� מאתנו לעש, אנשי� אחרי� רואי� שאנחנו עושי� הכול �

  .אי� לנו זמ� לחשוב מה חשוב לנו באמת, מכיוו� שאנחנו עסוקי� בלעשות הכול �

    .הישגי� מודדי� בכפית ולא במצקת �

  .לאט לאט במדרגות נותני� לו לרדת. הרגל לא זורקי� מהחלו� �

  .הקליע אל המטרהזו של  שעושה פרפר אל פרח מאשר שינוי משמעותי דומה יותר לדר� �

 .או שאסלול אותה �או שאמצא את הדר �

 . היא החשובה ביותר לדעת מתי להפסיק ,מבי� כל האסטרטגיות �

  

  מקורות

Jeffers, S. (1987). Feel the fear and do it anyway. New York and Toronto: Random 

House Publishing Group.  
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  מבחר תרגילי היכרות –" ?מי אני"

___________________________  

  מכללת אוהלו בקצרי� , רות דנינו

מתחומי , ממגזרי� שוני�: המתמחי� בסדנת ההתמחות באי� מרקע מגוו�, מטבע הדברי�

ג� א� ה� למדו . ממוסדות השכלה שוני� וממסגרות הוראה מגוונות, התמחות ועניי� אחרי�

 ה� אינ� תמיד מכירי� זה, כפי שמסתבר, עדיי�, באותו מוסד אקדמי וא� בחרו באותה התמחות

ה� בהיבט האישי וה� , את זה במידה כזו המאפשרת פתיחות ושיתו� הנדרשי� בסדנת ההתמחות

  .בהיבט המקצועי

מטרת תרגילי ההיכרות היא אפוא להעמיק את הקשר האישי בי� מתמחי הסדנה ולאפשר לה� 

כל זאת על מנת שקבוצת המתמחי� בסדנה תתפקד באופ� . לשת� זה את זה מתו� תחושת אמו�

  . ותשמש כקבוצת תמיכה וכמשאב להעצמה הדדית ולהתפתחות מקצועית ואישיתיעיל 

. נית� לחזור אליה� במהל� השנה בתדירויות וברמות שונות. להל� הצעות לתרגילי היכרות אחדי�

  . כל אחד מ� התרגילי� פותח צוהר נוס� לעולמו של המתמחה

  פעילויות. 1

  ל שנת ההתמחותתרגיל שאפשר לקיי" במהל� כ –" שי אישי. "א

מוצע כי חמש עד עשר הדקות הראשונות בכל . אפשר לקיי� פעילות זו במהל� כל השנה, כאמור

  . מפגש יוקדשו בכל פע� לחבר אחר מבי� משתתפי הסדנה

דבר מה השיי� רק לו ושבו הוא בחר לשת� את כל , "שי"כל מתמחה בתורו יתבקש להביא 

פעילות זו פותחת צוהר לחיי כל אחד . ור בהוראהחייב להיות קש השי אינו. משתתפי הסדנה

הפעילות ג� תורמת ליצירת אווירה . מחברי הקבוצה ומחזקת את החיבור האישי בי� המשתתפי�

  . אינטימית ונעימה

, ברכה שכתב אחד ההורי� לאחת המתמחות ליו� הולדתה: דוגמאות לשי שהביאו מתמחי�

ברכה , נה של מתמחה שזה עתה נישאהאלבו� החתו, מדרש שהרשי� את אחת המשתתפות

  .ועוד שיר, קטע נגינה, אישית שהכינה מתמחה לכל אחד ממשתתפי הסדנה

. לא מתקיי� דיו� או שיחה על השי. חשוב לציי� כי מדובר בפעילות האורכת חמש עד עשר דקות

  . מודי� למביא השי וממשיכי� בסדר היו�

  חי" מימי לימודיה" בבית הספר תרגיל המציג זיכרונות ספונטניי" של המתמ. ב

לחוויות . וה� צרובי� עמוק בתודעתנו, מתקופת בית הספר מלווי� את כולנו תזיכרונות וחוויו

  .תרגיל זה עוסק בחוויות אלה. אלה יש תפקיד חשוב בעיצוב השקפותינו החינוכיות

קופת לימודיו כל אחד יספר לזולתו על חוויה אחת מת. חברי הסדנה יחולקו לזוגות או לשלשות

. חשוב להגביל את המשימה לחוויה אחת או לזיכרו� אחד מימי בית הספר. בבית הספר היסודי

בקבוצת הלומדי� , מעניי� יהיה לראות א� החוויה שעלתה באופ� ספונטני קשורה במורה מסוי�

  .   או בתכני� בעלי הקשר מסוי�
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פרטי� יספר , חברו יג במליאה אתכל משתת� יצ, א� הפעילות מתקיימת במפגש הראשו� בסדנה

 .כפי ששמע אותה מפיו, מזהי� על אודותיו ולאחר מכ� יספר את החוויה של חברו כתלמיד

, חוויות חיוביות בצד אחד של הלוח: מנחה הסדנה יאסו� את כל החוויות על הלוח וימפה אות�

חוויה הקשורה : המיפוי ג� ישק� את סוג החוויה. וחוויות שליליות בצדו האחר של הלוח

, חוויה הקשורה לאיכות ההוראה של המורה, אישי"באישיות מיוחדת של המורה בתחו� הבי�

המיפוי ישמש תשתית לזיהוי . טיול מרתק ועוד, כגו� מעשה קונדס, חוויה הקשורה באירוע מסוי�

 .  הזיכרונות המכונני� של חברי הקבוצה

שכל , י היא זוכרת במיוחד מורה מוזיקליתמתמחה סיפרה כ: דוגמאות לחוויות שסופרו בסדנה

מתמחה זכר באהבה את . יו� שישי ניגנה לה� שירי� ונפרדה לשלו� מכל אחד בליטו� על הלחי

מתמחה זכרה באימה את . שיעורי החקלאות שהתקיימו מחו# לבית הספר וגרמו לו הנאה מרובה

סיפרה מתמחה אחרת . ל�שהייתה קוראת לה ללוח ומשפילה אותה לעיני כו, המורה לאנגלית

מתמחה אחרת . בערגה על מורה קשוח מאוד אשר הביא אותה בסופו של דבר למצוינות בלימודי�

היא נזכרה בגעגוע בדשאי� . זכרה באהבה את המבנה הפיזי של בית הספר שבו למדה בקיבו#

עולה לאחרת צרובה בתודעה השנה הראשונה שלה בבית הספר כ. ובגינות שהקיפו את בית הספר

 . היא זכרה היטב את הדחייה ואת הלעג שהופנה כלפיה. חדשה

מתקבלת תמונה המזהה את מרכיבי החוויה המכוננת של קבוצת המתמחי�  מפילוח החוויות

מזמ� לעצמו בעקיפי� התוודעות מחודשת , יו� בעבודתו"העסוק בחיי היו�, המתמחה. כתלמידי"

מסתבר שרוב . עילות זו היא קודרת למדילעתי� התמונה המתקבלת מפ. ע� עצמו כתלמיד

חברי הקבוצה יכולי� לזהות את מקומו של . בלשו� המעטה, החוויות מ� העבר אינ� חיוביות

זיכרונות אלה יכולי� לשמש מאוחר יותר . המורה בזיכרונות המשותפי� שלה� כתלמידי�

של הילד במהל� תשתית לדיו� על תפקידו ועל מקומו של המורה בעיצוב החוויה הלימודית 

  . לימודיו בבית הספר

איזה מעשה שתר� ", אפשר ג� להציע למתמחי� להרגיל את עצמ� לשאול מדי פע� את השאלה

  " ?למאגר החוויות החיוביות של תלמידיי בבית הספר עשיתי בזמ� האחרו�

  המשאב האישי של כל אחד , "הזהב"תרגיל המזהה את . ג

כל אלה מהווי� את . שהוא צובר במהל� חייו, ות והרגלי�רגש, כישורי�, לכל אחד יש תכונות

המתחיל את שגרת , המתמחה. שבאמצעות� הוא מקיי� את שגרת יומו, נקודות העוצמה שלו

ואשר , בכישורי� ובהרגלי� שרכש לאור� השני�, ביכולות, כמוב�, מסתייע, עבודתו בהוראה

יא לזהות את המשאבי� האישיי� מטרת הפעילות ה. שלו" ארגז הכלי�"מהווי� חלק נכבד מ

זיהוי המשאבי� החיוביי� יגביר את ביטחונו העצמי . הללו בקרב המתמחי� ולהעלות� למודעות

ההתוודעות של המשתתפי� למשאבי� האישיי� של כל אחד מה� תסייע . של המתמחה בעבודתו

  .בלכידות הקבוצה ובתפיסתה כקבוצת תמיכה

  .ר לזולתו על שלוש נקודות עוצמה הקיימות אצלוכל אחד יספ. הקבוצה תתחלק לזוגות

מתקשי� למצוא , החווי� חוויות קשות בשנת� הראשונה, הניסיו� מלמד כי מתמחי� אחדי�

, רמזי�, לכ� יש להנחות� לעודד זה את זה באמצעות שאלות. בעצמ� שלוש נקודות כאלה



  35

והמנחה ירשו� , ו במליאהלאחר מכ� יספר כל אחד על נקודות העוצמה של זולת. דוגמאות ועוד

  . יש להימנע בפעילות זו מגלישה לשיפוטיות. בקצרה את תוכ� הדברי�

כגו� כישורי� בתחו� היכולת , נית� לפלח את רשימת הכישורי� וההרגלי� לתחומי� שוני�

כישורי� בתחו� , אישי"כישורי� בתחו� הבי�, עיבוד חומר לימוד לצור� מערכי הוראה, הלימודית

  .יכולת ניהולית ועוד, כיתהההוראה ב

יכולת , הרגשת שליחות, אהבת התלמידי�, השקפת עול� אופטימית: דוגמאות שעלו בסדנה

יכולת , יכולת הקשבה, איפוק, יכולת לעבד חומרי לימוד ברמות שונות, יצירתיות, להציב גבולות

  . ועוד") תקתקנית("לנהל זמ� באופ� יעיל 

יכולת מסוימת של האחד יכולה . את המשאב הקבוצתי, למעשה ,כל השפע המצוי� על הלוח מהווה

פעילות זו . להיות משאת נפש עבור האחר או לייצג כישורי� שהוא רוצה לשפר על מנת לצמוח

בהמש� עבודת . מזהה את הקבוצה כמאגר של עוצמות וכמשאב זמי� לכל אחד מ� המתמחי�

וה� יכולי� להיעזר זה בזה על מנת , בוצההסדנה נית� להסתייע בכישורי� המגווני� של חברי הק

  . להשתפר בכישורי� השוני�

  תרגיל קבוצתי �" חיבור מחדש. "ד

מחדש בי� חברי הקבוצה " לחבר"ומטרתה , פעילות זו יכולה להתנהל בעת חזרה מחופשת סמסטר

  :הפעילות מתחלקת לשניי�. בנוע� ובהומור

� זוגו בחוויה אחת או שתיי� שארעה כל אחד ישת� את ב. חברי הקבוצה יתחלקו לזוגות .1

הוא יבחר את דר� הצגת החוויה . בעבודתו בבית הספר במהל� החופשה ממקו� לימודיו

אפשר להסתייע . ההצגה בפני המליאה תישא אופי חידתי. בפני הקבוצה במליאה

קבוצת המתמחי� . בחיקויי� וכדומה, בציטוטי�, בכתב חידה, בפנטומימה, בהמחזה

ההצגה בפני המליאה היא רשות ולא . במי מ� החברי� מדובר ומהי החוויה תנסה לזהות

לעתי� ההצגה קשורה בנושאי� שעלו בסמסטר הראשו� בסדנה במסגרת סיפורי . חובה

כ� נוצרי� חיבור מחדש והסתכלות מחויכת ממרחק של זמ� על . המקרה של המתמחי�

  . חוויות אישיות שהמתמחי� העלו בעבר

, אפשר לבנות חידה על שמו. ופ� חידתי את זהותו של אחד מחברי הקבוצהכל זוג ינסח בא .2

חברי הקבוצה במליאה יזהו במי מ� החברי� . על נושא הקשור בו ועוד, על מקו� מגוריו

  .באמצעות פעילות זו מתקיימת התוודעות מחודשת בי� חברי הקבוצה. מדובר
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  מודלי" לפתרו� בעיות ככלי בסדנת ההתמחות

___________________________________________________  

  מכללת לוינסקי , ברקאי ועינת ברכה"יעל רוט, דגנית הופנברטל
   המכללת אחוו, דניה גור�

  רציונל. 1

 "בו, על המתמחי� לשקול. פתרו� בעיות הוא אחד האתגרי� שמנחה סדנת התמחות ניצב בפניו

נוס� על הרגשות המעורבי� , תנאי� אלה. יב עליה�נתוני� שוני� בכיתה ולהג, זמנית ובתנאי לח#

בעיבוד� ובשיקולי הדעת ה� של המנחה וה� של , עלולי� לפגוע בקליטת הנתוני�, באירוע

כדי להעלות פתרו� יעיל . הצור� לתת מענה מידי ומספק הוא בגדר קושי מסוי� למנחה. המתמחה

. וננות מעמיקה בכל מרכיבי האירוענדרשת יכולת התב, לבעיה ובשביל לראות בה אתגר חינוכי

  .היכולת להבי� את עצמי ואת האחר ברגעי� שכאלה דורשת תהליכי חשיבה וידע בניתוח אירועי�

. על מנת לסייע ה� למנחה וה� למתמחה נית� להיעזר במודלי� שוני� לניתוח אירוע ולפתרו� בעיות

י� השוני� שהמתמחי� יכולי� את האפשרויות ואת השיקול, מודלי� אלה מבהירי� את הנתוני�

  .להפעיל כדי לפתור בעיה

  . במסמ� זה יוצגו חמישה מודלי� שיש בה� כדי לעזור למתמחה ג� בעבודתו בכיתה

  רקע תאורטי. 2

מתווכי� בתחו� ויסות התנהגות "בשני� האחרונות מרבי� להשתמש במודלי� קוגניטיביי�

ה כי היחיד המתרגל ורוכש אסטרטגיית בכל המחקרי� ישנה הסכמ. וטיפוח כישורי� חברתיי�

של פתרו� בעיות יצליח לתפקד טוב יותר במצבי� מורכבי� ולפתור בעיות ה� במישור האקדמי וה� 

  .חברתי"במישור הרגשי

אנו מתכווני� למאורע או להתנסות המעוררי� תחושה של חוסר איזו� ושאיפה " בעיה"במילה 

  .פעולה או שתיה� ,להשיג מחדש את תחושת האיזו� דר� מחשבה

וה� אינ� משקפות משהו שלילי על , בעיות אינ� טובות או רעות. הגדרה זו אינה מציעה שיפוט ערכי

  .החווי� אות�

שיצורי� אנושיי� משתמשי� באינטליגנציה שלה� , )1960(טע� דיואי  20" כבר בראשית המאה ה

ומקור החשיבה נעו# , חושב �האד, כחלק מתהלי� פתרו� בעיות, לטענתו. על מנת להגיב לבעיות

חשיבה מתחילה כתגובה למצב בעייתי ומערבת שיקולי� . חוסר בהירות או ספק, באיזשהו בלבול

  . כיצד לפתור מצב זה

שכ� אחרת אנו עלולי� לפעול באופ� לא ביקורתי או , חשיבה יעילה דורשת רציונליות ורפלקציה

אימות ולשגות בהערכת אופי הבעיה אנו עלולי� להסיק מסקנות לא מת. באימפולסיביות

  .(Dzurilla & Goldfried, 1971)ובבחירת דרכי הפתרו� 

האסטרטגיה : הספרות העוסקת במודלי� של פתרו� בעיות מדגישה שלושה רכיבי� עיקריי�

"טהותהליכי� מֶ ; תהליכי מודעות וויסות עצמי; הקוגניטיבית והידע על אודות השימוש בה

רוב המודלי� העוסקי� בפתרו� בעיות מגדירי� , טרטגיה הקוגניטיביתאשר לאס. קוגניטיביי�

לרוב השלבי� דומי� ). 2000, ברט ושויצקי(כמה שלבי ביצוע כדי להגיע לפתרו� אופטימלי 
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העלאת מגוו� פתרונות , הגדרת הבעיה, איסו� נתוני�, וכוללי� הכרה בקושי או בתחושת קושי

  ).  1961, פואייה(בחירת הפתרו� האופטימלי וביצועו , ילות�בדיקת הפתרונות וניבוי יע, אפשריי�

השלבי� המובני� בתהלי� פתרו� הבעיות מאפשרי� ללומד לרכוש את האסטרטגיה ולהשתמש 

תו� מודעות לרגשות המתלווי� לכל שלב ושלב ובשילוב בקרה על , בה לאחר תרגול מונחה ומתוו�

ביטויה במילי� ה� חלקי� חיוניי� במודלי� של הכללת האסטרטגיה ו. הביצוע של כל שלב ושלב

  .וזאת כדי לקד� פתרו� של בעיות דומות בעתיד, פתרו� בעיות

  מטרות. 3

 .למחשבותיו וליכולתו להפריד ביניה�, לטפח בקרב המתמחה מודעות לרגשותיו �

 .לחדד את דרכי הראייה של המתמחי� את עצמ� ואת תלמידיה� �

 .בקרב המתמחי�לטפח תהליכי חשיבה רפלקטיביי�  �

להיות מסוגל לקחת את , לטפח את היכולת להבי� בעיות מנקודות מבט שונות ומגוונות �

 .תפקיד האחר ולהכיר בצרכי� הלגיטימיי� של הזולת

לאפשרויות השונות , לטפח בקרב המתמחי� מודעות למורכבות הבעיות העולות בשדה �

 .לביצוע וכדומה, לבחירת הפתרו�, לפתרו�

תמחי� מודעות לשיקולי� השוני� שעליה� להפעיל כדי להתמודד לטפח בקרב המ �

 .בהצלחה ע� פתרו� בעיות בכיתה

 .להקנות למתמחי� כלי� לפתרו� בעיות חברתיות ואחרות בכיתת� �

 .לפתח את יכולת המתמחי� לזהות גורמי� החוסמי� או המקדמי� את פתרו� הבעיה �

גדרת חומרת� וקביעת סדר ה, להתנסות במיומנות של זיהוי בעיות שונות בכיתה �

  .העדיפויות בטיפול�

  המודלי" . 4

, המודלי� משלבי� התייחסות לרגשות. בחרנו להציג חמישה מודלי� ולפרט את דרכי יישומ�

במודלי� יש התייחסות של הקבוצה . ולמציאת דרכי� לפתרו�" אחר"להבנת ה, "עצמי"להבנת ה

  . ת הגורמי� השוני� להיווצרותהאל היחיד וניסיונות להבי� את מרכיבי הבעיה וא

  : דר� ההנחיה המומלצת היא

המושגי� יובהרו במהל� המפגש . בשלב הראשו� יש לחשו� את המתמחי� למודל הנבחר. א

המנחה יציג אירוע  , האחד: הדוגמאות יכולות להינת� בשני אופני�. באמצעות דוגמאות שונות

ד המתמחי� יעלה בעיה שחווה בעבודתו אח, האחר. והמתמחי� יתייחסו למרכיביו, בעייתי

  .ובשיתו� הקבוצה ינתח את מרכיביה

, כולל השלבי� והמושגי�, לאחר הכרת המודל יקבלו המתמחי� דפי� של תרשי� המודל הנדו�. ב

את התוצר יש להביא למפגש ההתמחות לדיו� . ועל פיה� ה� יתבקשו לכתוב אירוע שחוו

  . וללמידה

התא� למודל הנבחר תעזור למתמחי� בפתרו� הבעיות ובהפנמת המודל הנחיה חוזרת ונשנית ב .ג

  .המתאי� לה� בהמש� חייה� המקצועיי�
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  :להל� המודלי�

  )2000, ברט ושויצקי(מודל לפתרו� בעיות בכיתה  :מודל א

ג� מודל מערכתי זה מורכב מסדרה של שלבי� לצור� פתרו� בעיות , בדומה למודלי� אחרי�

. המודל ש� דגש על פיקוח ועל בקרה בדר� לפתרו� ועל רגשותיו של המורה ,נוס� על כ�. בכיתה

מטרתו העיקרית של המודל היא לפתח בקרב המורה ראייה מערכתית של הכיתה על היבטיה 

  .  השוני�

שאליה� מתלוות שאלות ביצוע ובקרה כדי " צמתי� קריטיי�"בכל שלב יש . במודל שישה שלבי�

. ות הביצוע מכוונות את המורה לנתוני� שכדאי לו להתחשב בה�שאל". לעבור אות� בשלו�"

  .שאלות הבקרה מפנות את תשומת לבו של המורה לדר� חשיבתו בתהלי� הפתרו�

  

  :שלבי המודל

  תיאור ראשוני של האירוע – שלב א

להבי� את תגובתו הרגשית לאירוע , שלב זה מיועד לעזור למתמחה להיות מודע לרגשותיו באירוע

  .כותיה האפשריות על תהלי� הפתרו�ולהשל

  תיאור מלא של האירוע – שלב ב

  :בשלב זה נער� איסו� שיטתי של נתוני� על האירוע לפי מוקדי� ונערכת הסקת מסקנות

  אחרי האירוע  במהל� האירוע  לפני האירוע  

        )?היכ�? מתי? מה? מי(קשר קונקרטי הֶ 

        )של הכוחות השוני"(מרכיב רגשי 

  רווח סמוי של  , מניעי"(עתי מרכיב הנ

  )הכוחות השוני"                       

      

        )מערכת היחסי", מעמד(מרכיב חברתי 

  

  הגדרת הבעיה  – שלב ג

באיתור כוחות היכולי� להשפיע על היחיד או על הקבוצה , שלב זה מתמקד בהגדרת ממדי הבעיה

וכאלה , התנהגויות הצריכות להפסיק ,דהיינו, ובהגדרת הבעיה במונחי� הניתני� לצפייה

 .הצריכות לבוא במקומ�

  איסו� מידע נוס� לאור הגדרת הבעיה – שלב ד

, בשלב זה מגויס ידע תאורטי שיעזור להבי� את מורכבות הבעיה ואת הפתרונות האפשריי� לה

  .תו�  התייעצות ע� גורמי� נוספי� במערכת
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  :� לפתרונות אפשריי�חיפוש כיווני, העלאת מגוו� פתרונות – שלב ה

כיווני" לפתרונות 
  אפשריי"

תנאי" הכרחיי" 
  ליישו" הפתרו�

המשאבי" " עלות"
כוח , זמ�(בכל חלופה 

  )אד"

  חסרונות  יתרונות

פתרונות שיוז�  
  המורה

        

שיתו� התלמידי� 
  בקבלת החלטות

        

גיוס גורמי� 
  נוספי� במערכת

        

          כיוו� נוס�

בניית תכנית פעולה , נימוק הבחירה בפתרו�: ובניית תכנית ליישומובחירת פתרו�  – שלב ו

  .המחולקת לצעדי� קטני� ויצירת קריטריוני� לבדיקת הצלחתה של התכנית

, ויס וגלסר(  (Theory Of Constraints: T.O.C)פתרו� בעיות באמצעות תורת האילוצי": מודל ב

1999(7  

 . המרכזי במודל הוא הענ�" שחק�"ה

  win-winכלי לחשיבת  –הענ� 

שלב זיהוי : תהלי� מציאת הפתרו� כולל שני שלבי�. הענ� הוא כלי חשיבה לפתרו� קונפליקטי�

  .שהוא השלב המוביל למציאת פתרו�, ושלב התקשורת, שהוא שלב כתיבת הענ�, והגדרת הבעיה

דדות ע� תו� כדי ההתמו. אנו מעונייני� למצוא פתרו� מוצלח, כשאנו מתמודדי� ע� קונפליקט

קורה פעמי� רבות שמתלווה אליו ג� קונפליקט פנימי המתמקד סביב , הקונפליקט החיצוני

או הא� , הא� להטותו לטובתי כדי לממש את צרכיי? לאיזה כיוו� להטות את הפתרו�: השאלות

  ?להטותו לטובת האד� האחר כדי למנוע מ� המצב להתדרדר

                                                 
  :אתר אינטרנט לתורת האילוצים  7

http://www.toc4ed.org.il/  
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לממש את הצרכים 

שלי 

למנוע מהמצב

להתדרדר

C

B

פתרון מוצלח 

לקונפליקט

A

להטות את הפתרון 

לטובתי 

להטות את הפתרון 

לטובת האחר

D

‘D

  

  

  . טהמטרה היא למצוא פתרו� מוצלח לקונפליק

כדי לממש את הצור� ). B(צרי� לממש את הצור� שלי , )A(כדי שיהיה פתרו� מוצלח , מצד אחד

  ).D(עליי להמשי� ולהתעקש על מה שאני רוצה , )B(שלי 

כדי למנוע מ� המצב ). C(צרי� למנוע מ� המצב להתדרדר , )A(כדי שיהיה פתרו� מוצלח , מצד אחר

  .את מה שהוא רוצהעליי לאפשר לשני לקבל , )C(להתדרדר 

  .ולכ� קיי� קונפליקט, Cואת  Bזמנית את "לא נית� לקיי� בו

)  הרצונות(אנו מתחילי� מ� העמדות , כאשר אנו כותבי� את הענ�: הגדרת הקונפליקט  –שלב א 

D ו" D' ,הקונפליקט בהממד שעליו נס, מכיוו� שזהו הממד הגלוי .  

את הצרכי� שמאחורי , דהיינו, את האינטרסי�בשלב זה בודקי� : זיהוי האינטרסי� –שלב ב 

השלב של זיהוי . C " ו Bאת אלה כותבי� במשבצות ". ?למה"על ידי השאלה , העמדות

  . האינטרסי� הוא בעייתי יותר

מדוע הוא נוקט את עמדתו ומדוע הוא מתעקש על , כל צד יכול לברר ע� עצמו מהו האינטרס שלו

, וא� לאו, אפשר לשאול, א� עובדי� ביחד. של הצד השני קשה יותר לזהות את האינטרס. רצונו

מכיוו� שזה מה , מוגדרי� במדויק) C "ו B(הדבר החשוב הוא לוודא שהאינטרסי� . אפשר לשער

  .שישפיע על הפתרו�

  .Aאת המטרה המשותפת כותבי� במשבצת : זיהוי המטרה –שלב ג 

  :התקשורת ופתרו� הבעיה –שלב ד 

  .את ציפיותיו לממש את הצור� שלו במלואו, במידת מה, מקריב בפתרו� של פשרה כל צד

  .ולעתי� א� מעבר לציפיותיו, כל צד מממש את צרכיו במלוא�  win-winבפתרו�

 רוצי"עלינו להעביר את המיקוד מ� הניסיונות לקבל את מה שאנו , win-winבכדי למצוא פתרו� 

  .צריכי"אל ניסיונות לממש את מה שאנו 
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  .רסי� שלנו הוא הדבר החשוב ולא קבלת עמדותינומימוש האינט

הקונפליקט ייפתר א� צד אחד או שני הצדדי� ימצאו דר� אחרת לממש את האינטרסי� שלה�  

  .מבלי שהדבר יתנגש ע� אלה של הצד האחר

, כלומר, אנשי� חושבי� לרוב שהדר� היחידה לממש את צורכיה� היא על ידי מימוש רצונ�

כל צד חש כי הצד , כדי לממש את הצור� שלו. סברי� מדוע הוא הצודקלכל צד יש ה. עמדת�

שעל בסיס� כל צד טוע� כי קבלת רצונו היא , הסברי� אלה ה� הנחות. האחר חייב לקבל את רצונו

  .הדר� היחידה למימוש צרכיו

  .הוא יכול לממש את הצור� שלו בדר� אחרתבדיקת ההנחות יכולה להביא צד אחד להבי� כי 

יסביר מדוע לדעתו הוא חייב להמשי� להתעקש , כלומר, הראשו� יחשו� כל צד את הנחותיובשלב 

  .לעתי� קרובות יתברר שהקשר הזה אינו הכרחי. על עמדתו כדי לממש את האינטרס שלו

'אינטרס א

'אינטרס ב

C

B

מטרה משותפת 

A

'עמדה א

'עמדה ב

D

‘D

הנחות

הנחות

  

פירוש הדבר , כאשר אחת ההנחות אינה נכונה. בשלב הבא בודקי� א� ההנחות נכונות בהכרח

שהעמדה היא , חשוב לזכור. לא חייבי� לקבל את העמדה המוצעת, שכדי לממש את האינטרס

  .ויש להתמקד בדר� להשיגו, האינטרס הוא מה שחשוב. דר� אפשרית למימוש האינטרס

, מה שחשוב אינו הדר� למימוש האינטרס". אי�"והעמדה היא ה, "מה"האינטרס הוא ה, למעשה

  .אלה השגתו

די לערער הנחה אחת על מנת למצוא . את ערעור�נמחיש באמצעות דוגמה את חשיפת ההנחות ו

  .פתרו� לקונפליקט
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  :אפשר להניח הנחות כלפי כל קשר, כפי שנית� לראות

מפני שאי� לי מי , )D(ת להביא את ילדיי לעבודה /אני חייב, )B(כדי שלא אשאיר ילדי� לבד בבית 

  ).הנחות(שישמור עליה� 

מפני , )B(ת לא להשאיר את ילדיי לבד בבית /אני חייב, )A(לשמור על שגרת העבודה כדי שאוכל 

  ).הנחות(ת לילדיי /ת לעבוד כשאני דואג/שאני לא מסוגל

וא� נית� לעשות , א� היא תקפה תמיד, נבדוק לגבי כל הנחה א� היא תקפה, לש� מציאת הפתרו�

  .שינוי כלשהו כדי לגרו� לה להיות לא תקפה

  .כנראה שכ�? תמיד? די� דורשי� תשומת לבהא� היל

  .נראה שכ�? תמיד. כ�? ת/ה לעבוד כשאני דואג/הא� אני לא יכול

  ?תמיד? הא� אי� לי ע� מי להשאיר את ילדיי

  ?הא� כל הקייטנות בוטלו? הא� הקייטנות בוטלו

  ...אולי כ�? הא� נית� למצוא קייטנה אחרת

עמדותיה� של . בעמדות כי א� באינטרסי�אי� להתמקד יותר , ברגע שיש מטרה משותפת

מה שחשוב באמת הוא מימוש . ולא ה� החשובות באמת, הצדדי� מתנגשות אלה באלה

, הא� נית� למצוא דר� שבה ג� לא נשאיר את הילדי� בבית לבד�. האינטרסי� של שני הצדדי�

  ?וג� ה� לא יסיחו את דעתנו בעבודה

כל פתרו� העונה על שני . נרגיה וחשיבה יצירתיתהשקעת א, מחייבת פתיחות win-winחשיבת 

וכל , להתארג� ע� שמרטפית שתשמור על כל הילדי�, למשל, כ� אפשר. האינטרסי� יכול להתקבל

  לא להשאיר
ילדים לבד בבית

 ממסיחי להימנע

 דעת המפריעים

 לשטף העבודה

C

B

לשמור על

שגרת עבודה

על אף המלחמה

A

 להביא ילדים

לעבודה

 לא להביא

 ילדים

לעבודה

D

‘D

 הילדים מי שישמור עלאין  •
הקייטנות בוטלו•

חופשה אין לי אפשרות לקחת•

הילדים דורשים תשומת לב •

 

ת לעבוד כאשר אני /איני מסוגל
 ת לילדיי/דואג
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נית� ג� להפעיל קייטנה מאורגנת במסגרת העבודה או לעבוד מ� . עובד ישל� את חלקו היחסי

  .הבית

� וחשיפת ההנחות יעשו בפתיחות חשוב שחשיפת האינטרסי, כדי למצוא פתרו� מתאי�

א� האינטרס של ההנהלה הוא דווקא לשמור על נוהלי בטיחות שלפיה� , למשל, כ�. מקסימלית

  .הרי שחלק מ� הפתרונות שהוצעו לעיל לא יתאימו, אי� להביא ילדי� לעבודה

  :להל� מוצעות שתי משימות למתמחי�

  )חובה(' משימה א

  .ולייצגה בענ�) רצוי קונפליקט שעלה בסדנה(ליקט עליכ� לתאר סיטואציה שיש בה קונפ

  :לש� כ� ענו קוד� כל על השאלות שלהל�

  ?בי� מי למי הקונפליקט -

 ? מה� העמדות או הרצונות של כל צד –מהו הממד הגלוי של הקונפליקט  -

 )?למה כל אחד מתעקש על רצונו(? מה� האינטרסי� או הצרכי� של כל צד -

 ?מהי המטרה המשותפת -

C

B

A

D

‘D
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  )רשות(' ה במשימ

  .ודר� הפרכת� נסו למצוא פתרו� לקונפליקט שלכ�, עתה חישפו את ההנחות של כל צד

  

C

B

A

D

‘D

  

  

  

  8)גובהת, גשר,  ירושפ,  ירועא( ת"מודל אפר: מודל ג

אבל יש לנו , אי� לנו שליטה על אירועי�. אכ� כ�. יש רק פרשנות, אי� עובדותש ניטשה אמר

הגישה הקוגניטיבית מניחה שדפוסי . ה ודרכי התנהגותתגוב, הגוררת רגש, על הפרשנותשליטה 

. (Beck & Ellis)אבות הגישה נחשבי� הפסיכיאטרי� בק ואליס . חשיבה משפיעי� על ההתנהגות

ובשנות , 20"באמצע שנות החמישי� של המאה ה" הרציונלית"האחרו� החל לפתח את הגישה 

הגישה הקוגניטיבית מתמקדת . תהתשעי� מוזגה הגישה הקוגניטיבית ע� הגישה ההתנהגותי

הגישה מתבססת ה� על . בזיהוי דפוסי חשיבה לקויי� ובהקניית דפוסי� סתגלניי� במקומ�

  .שכלתני"עקרונות מתחו� הלמידה וה� על ניתוח לוגי ושכנוע מילולי

המודל שפיתח אליס נשע� על הגישה המניחה שרגשות שוני� אינ� נובעי� ישירות מאירועי� 

הגישה חותרת לשנות את תפיסת העול� של . אלא מ� הפירוש שאנו נותני� לה� ,מציאותיי�

היא כוללת ניתוח של ההצהרות המילוליות של . תהאד� ולהקנות לו אמונות ותפיסות רציונליו

תוחלפנה , דר� שכנוע בטיעוני� הגיוניי�. תה� על אמונותיו הלא רציונליוכדי ללמוד מֵ , האד�

שתאפשרנה לו לשפר את תפקודו ואת , תת של האד� באמונות רציונליואמונותיו הלא רציונליו

  .הסתגלותו למציאות

  .תגובה –ת , רגש –ר , פרשנות –פ , עאירו –א : ת ה�"משמעות ראשי התיבות של מודל אפר

ומכא� נובעת , הפרשנות מפעילה רגשות. הזה ניתנת פרשנות עולאירו, עיש אירו, על פי המודל

  .התגובה

  .ובהתא� לכ� ג� תגובות שונות, זמי� לבחו� פרשנויות נוספות המעוררות רגש שונההמודל מ

                                                 
  :המודל ושל מודלי� נוספי� בניתוח אירועי� נית� למצוא באתרי�פירוט של ו הרחבה  8

http://www.efl.co.il/apage/9333.php 
http://www.publicators.com/app/dms.asp?p=$ID$&ms_id=381  
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נקודת מבט הא� נית� להסתכל על פרשנות מ ?לבדוק מהיכ� באה הפרשנות: ות המודל ה�מטר

הא�  ?מפרשי�אנו על סמ� אילו נתוני�  ?האמת היהא� זו? הפרשנות הנכונה היהא� זו? אחרת

   ?)הגזמה, צמצו�( על פרופורציה י�שומרו הא� אנ ?פותזוויות ראייה נוס נויש ל

  9.יביאו לתגובתנו, בצירו� הרגש המופעל, הפירוש שנית� לאירוע

  )2004, גיא"שמר ובר(מודל ההיוועצות : מודל ד

בעיה והעלאת חלופות מידה של שיח קבוצתי מובנה בי� עמיתי� לש� להכוונה היא ל" היוועצות"ב

 זה ע� זההמשתתפי� חולקי�  �לפיה, על עקרונות של עבודה בשותפותמושתת מודל ה. לפתרונה

מטרת ). 2003, שמר(כלי� וגישות , הצלחותשל חוויות של כישלונות ו, מחשבות, רגשות, מידע

היצע של פתרונות בפני כל ולהציג  המצב על תובנות רחב של מגוו� העבודה המשותפת היא לפרוס 

מאפשרת גמישות בתנאי�  הגישה. אישית משלה�למסקנה  ויגיעש כדי, הקבוצחברי האחד מ

  .שוני�

להשקי� מבחו# , ההיוועצות מאפשרת למקשיבי� להעשיר את מעגל ההתנסות המקצועית שלה�

לאתר את מקור הקשיי� ולעזור למבקשי  ,לגלות את כושר� המקצועי, על בעיות פנימיות שלה�

שתתפי� את יכולת� לחלוק מצב בעייתי שיתו� חברי הקבוצה בבעיה מפתח בקרב המ. הפתרו�

בהימנעות  או והכחשתב, והדחקתב, וע� הקבוצה באופ� פתוח במקו� לעסוק בהסוואת

תרבות ולפתח  עבודת צוות לשמיומנויות לשפר ולהטמיע המטרה ארוכת הטווח היא . הבהרתהמ

  . המשלבת פתיחות והדדיות

  ההיוועצותמודל שלבי 

 ,שיטתיתההתקדמות במודל היא . שלבי� המוצגי� באופ� ליניארימודל ההיוועצות כולל חמישה 

 קדימה ואחורה לפי הצור� מעברתו�  ,נית� לנוע בי� השלבי� באופ� ספירלי, זאת ע�. משלב לשלב

מתרחש תהלי� א� . יש למודל סו� פתוח, על כ� נוס�. ותו� בחירה באילו שלבי� להעמיק יותר

העצירה בכל . נית� לא להמשי� ביתר שלבי המודל, י�משמעותי ופורה באחד השלבי� הראשונ

בבעיה  שיתו�השלבי� אפשרית כיוו� שחלק מכוחו של המודל טמו� בהנחה שעצ� ה� אחד מ

  :להל� השלבי� .מציאת הפתרו�מחלק משמעותי לא פחות ה� וההתחבטות בה 

  ). שיח"חד(העלאת הנושא על ידי האד� המתחבט בו  –שלב א 

יכולה להיות  שהיא או ,בו עוסקת הקבוצהשיכולה להיות ממוקדת בנושא  סוגיית ההיוועצות

 בשלב זה .לשת� בבעיה אקוטית או כואבת המעוניי�ספונטנית ולבטא צור� מידי של חבר קבוצה 

אינ� מתערבי� בעת הצגת , לרבות המנחה, המשתתפי�ו ,מתבקשת הקשבה מלאה לדובר

  .על גבי ד� הנמצא ברשות כל משתת�ות נרשמעולות במהל� ההקשבה השאלות . הדברי�

הדובר לציי� את התחושה המרכזית שהוא חווה בעטיו של מ� המנחה יבקש , בסיו� הצגת הנושא

  .המצב שהוצג

 " דו( .הדובר ישיב על השאלות. כל עמית רשאי לשאול שאלה שתעזור להבהרת הנושא –שלב ב 

  .)שיח

. מיטבימע� יוכלו לעזור למציג הבעיה באופ� ל ,בשלב זה מותר לחברי הקבוצה ללב� את הבעיה

המנחה בשלב  ו שלתפקיד .ההבהרה נעשית באמצעות תהלי� מאורג� של שאלות המופנות לדובר

                                                 
  . ר אסתר הנדלר ועל פי סיכו� שלה"חלק זה נכתב בסיועה של ד  9
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השלב מסתיי� כאשר  .זה הוא לגרות לשאלות הבהרה ולמנוע שאלות שמטרת� לבקר את הדובר

  .חברי הקבוצה חשי� כי ה� מביני� היטב את הסוגיה שהועלתה

לשת� את הקבוצה בסוגיה המתקשרת בדר� כלשהי לנושא  רשאיהעמיתי� � כל אחד מ –ג שלב 

"חד(לא הצליח הוא ג� א� , בחרהפתרו� שעל ולספר  ,�בלבטי או בכאבכמו שיתו� , שהועלה

  ). שיח

, שנבעה מנושא דומה לכל יחיד בקבוצה יש הזדמנות אישית להביא מקבילה של התלבטות

ג� לבקש מכל משתת� לזהות את  אפשר .דומי� מעשי�שהובילה ל דומי� אורגשות שהעלתה 

 דר�הדובר  כלפיא ליצור אמפתיה יהזה תכליתו של שלב . הרגשתו בעקבות הנושא שעלה

ת וההתחברות לאסוציאציות האישיות וההתפנות מה� מאפשר .אישיתה תוהתחברות למצוק

בשעה שחברי , וכזת במציג הבעיהבשלב זה בולטת במיוחד התמיכה המר. לחבור מחדש ע� הדובר

כ� מתחילה להתגבש אווירה קבוצתית של . שלה� ניסיונ�למענו את הקבוצה בהקבוצה משתפי� 

א� לא פותח , בו כל משתת� רשאי לדברש, שיח"חשוב בשלב זה לשמור על עקרו� החד. תמיכה

  .ע� הדובר או ע� דמויות אחרות שיח" ובד

   .)שיח" חד(י� של חברי הקבוצה יכול להתייחס לדבר דוברה –שלב ד 

, החוויות, הסיפורי�, בסיו� ההאזנה לדברי התמיכה. תגובהלדובר את רשות ה עניקי�בשלב זה מ

מציג הבעיה יכול להתייחס בכל דר� , בקרב עמיתיו העלה סיפורועורר והרגשות והמחשבות ש

להצדיק , להוסי�, וללשא, הוא יכול להרהר בדברי� בקול ר�. שירצה למשמעות הקולות השוני�

עו# ילבקש מאחד המשתתפי� יהוא ג� יכול . או לקבל� חוויותיה� של חבריועל לערער , את עצמו

 המחשבותלארג� את שתפקיד�  ,כא� יכול המנחה לעזור בשאלות מכוונות. או עזרה ממוקדת

בר משיג הדושלב זה  מו שלבסיו. פנימית של הדובר" עבודה אישיתבמחשבות וב ,ברגשותולהבחי� 

להכיל ו, ההיוועצותאת  עמו החלשמחדש את הבנת האירוע הראשוני  ת לו לעצבומאפשרה ,פני>ת

  .את הדיו� הקבוצתי הסופי

  .)שיח"רב(ה תשהועל תהמרכזי סוגיההעלאת חלופות לפתרו� ה: דיו� קבוצתי פתוח –שלב ה 

באופ� זה נוצר מוצר . האנושי והתרבותי בקבוצה הרכבהפתרונות שיעלו בשלב זה ייצגו את ה

חייבת להסתיי�  אינהההיוועצות . המעשיר את עולמו של כל אחד מחברי הקבוצה ,משות�

חשוב לסגור את ההיוועצות ע� הדובר  זה בסיו� שלב .בשלב האחרו�לא ג� , במציאת פתרו�

 ולבקשו לשת� את הקבוצה בחוויית ההיוועצותה הקבוצה בה דנשהראשי שהעלה את הסוגיה 

  .שלו

  )  ח"תשנ, פרנקל וזלצמ�, רוזמ�; 1996, אליגו� וברכה(המודל המשולב לפתרו� בעיות : מודל ה

  :  להל� פירוט�. המודל בנוי מארבעה שלבי�

  הגדרת הבעיה –שלב א 

ועל התהלי�  –המקו� וכ� הלאה , האנשי� –יש לשוחח בקבוצה על מרכיבי הבעיה , ראשית 

שייתכ� כי בעת , תמחה להבי� מה� מרכיבי הבעיההעלאת הפרטי� תסייע למ. שחווה הפרט

הרגשות , תיאור האירוע יכלול את פירוט המחשבות. האירוע הוא לא היה מודע לכול�

הגישה אינה . הפרדה זו מאפשרת להבי� את הבעיה באופ� מעמיק יותר. וההתנהגות של הדובר
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ללמידה ולהתפתחות  למחשבות ולרגשות כמוקדי�, אלא מתייחסת לרצ� האירועי�, שיפוטית

  :הטבלה שלהל� מרכזת את פרטי המודל. אישית ומקצועית

 תיאור הגדרת הבעיה

 ?בי� מי למי השותפי" לבעיה

 ?הבעיה? מתי התרחש האירוע זמ�

 ?היכ� התרחש האירוע מקו"

 ?או שהאירוע מתרחש לעתי� קרובות, הא� זו פע� ראשונה תדירות

 התנהגות/ עשייה רגש מחשבה תיאור האירוע

מה רציתי  
 ?שיקרה

מה חשבתי 
שצרי� 
 ?לקרות

מה הרגשתי ומה 
לדעתי הרגישו 

 ?השותפי� לאירוע

ומה עשו , מה עשיתי
 ?השותפי� לאירוע

  :  השאלות שיש לשאול ה�, כפי שהתרשי� מראה

בשלב זה המתמחה צרי� לנסות להבי� מה� רצונותיו בהתא�  –" ?מה רציתי שיקרה. "א

  .למסוגלותו ועוד, ותולאישי, לעמדותיו

, בשלב זה על המתמחה לתאר את מה שאמור להיות –" ?מה חשבתי שצרי� להיות. "ב

הדיו� בקבוצה . בהתא� לנוהלי בית ספר ולתהליכי� המקובלי� במוסד שבו הוא עובד

יכול לסייע למתמחה להבי� את ההבדל בי� רצונו האישי לבי� התהליכי� המקובלי� בבית 

  .הספר

בשלב זה רצוי שהמתמחה יפתח  –" ?ומה לדעתי הרגישו השותפי� לאירוע? רגשתימה ה. "ג

. בתיאור רגשותיו וינסה להבי� את השפעת� על ניהול האירוע או על תגובותיו לאחר מכ�

הא� הרגשות ? הא� להרגשות הייתה השפעה על תגובותיו: בשלב זה נשאלות השאלות

על מנת להרחיב את נקודת ? תגובה מצטברתשעלו שייכי� לאירוע עצמו או שה� ביטוי ל

ינסה להיכנס "חשוב שהוא , מבטו של המתמחה ואת יכולתו לטפל באירוע ביעילות

וא� עשויה ללמדו , יכולת זו מסייעת לפיתוח אמפתיה. שותפו לבעיה, של האחר" לנעליו

  .לטפל באירוע דומה אחר באופ� יעיל יותר

בשלב זה המתמחה מתאר את פעולותיו ואת  –" ?ועומה עשו השותפי� לאיר, מה עשיתי. "ד

על האחרי� ועל , ובודק את השפעת� עליו, פעולות האחרי� על פי רצ� האירועי�

התבוננות זו מאפשרת לו לבדוק מה� ההתנהגויות שלא היו . התפתחות הסיטואציה

  .ומה הייתה השפעת� עליו, מה הייתה השפעת� על התנהגויות האחרי�, יעילות

  : והבנת המחסומי� הבולמי� את פתרו� הבעיה, הבנת הכוחות המקדמי� את הפתרו� – שלב ב

תו� שילוב ניסיונות להבי� את התהלי� , בשלב זה מתייחסי� להבנת הבעיה באופ� רחב יותר

זהו תהלי� הנועד להוביל להבנת הכוחות . רגשי הסמוי שהשותפי� לאירוע עוברי�"הקוגניטיבי

בשלב זה הפרט מרחיב את . להבנת המחסומי� החשיבתיי�, כלומר, יההבולמי� את פתרו� הבע

דירוג המכשולי� מאפשר לו להבי� את העדפותיו . רגשי ללא שיפוט"הבנת התהלי� הקוגניטיבי
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ההתייחסות לסוגי המחסומי� מאפשרת למתמחה לבחו� את . ואת רגשותיו ולעשות בה� סדר

  . המניעי� לתגובותיו

  : ת אלטרנטיביי�העלאת פתרונו –שלב ג 

, המתמודד והקבוצה מעלי� מגוו� רחב של פתרונות אפשריי�, בדומה למודלי� אחרי� שהוזכרו

אלא שכא� הפתיחות בהעלאת פתרונות יצירתיי� ככל האפשר מתבססת על המודעות לכוחות 

הבנה זו של המחסומי� ושל הכוחות הבולמי� . הבולמי� את הפתרו� ולצמצומ� ככל האפשר

  .וא� להגדיר יעדי� לפתרו� הבעיה, למתמודד ע� הבעיה לצמצ� את השפעת� מאפשרת

  : הגדרת יעדי ביניי� –שלב ד 

, ניתני� למדידה, יעדי� ספציפיי�: הגדרת היעדי� צריכה להיעשות בהתא� לשבעה קריטריוני�

ככל . מתאימי� לערכיו וניתני� להשגה, קשורי� ישירות לבעיה ולפרט עצמו, ריאליסטיי�

ה� לפרט וה� , כ� הפתרו� יהיה יעיל יותר, יעדי� יענו על כמה שיותר מ� הקריטריוני� הללושה

ההבנה שלכל פתרו� יש מרכיבי� שוני� מאפשרת למתמחה לבדוק מראש א� . לשותפי� לבעיה

  . הפתרו� יעיל והול� את האירוע

  :השלבי� הנזכרי� לעיל מפורטי� בטבלה שלהל�
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מכשולי" 
להשגת 

הפתרו� אצל 
 מדווח הבעיה

מכשולי" 
להשגת 

הפתרו� אצל 
השותפי" 

 לבעיה

מחסו" חשיבתי אצל 
המדווח ואצל 

 השותפי" לבעיה

העלאות 
פתרונות 

 אלטרנטיביי"

יעדי ביניי" להשגת 
 המטרה

ציו� כוחות . 1
בולמי" 
  :ברמה

  אישית"תו�. א

  אישית"בי�. ב

  סביבתית. ג

 מערכתית. ד

ציו� כוחות . 1
בולמי" 
  :ברמה

"תו�. א
  ישיתא

  אישית"בי�. ב

  סביבתית. ג

 מערכתית. ד

 –מחסו" חשיבתי  .1
של " המשקפיי�"

, כלומר, הפרט
, פירושי� אישיי�

אמונות ומחשבות 
  .אוטומטיות

מחסו" של ס# . 2
זה ": תסכול נמו�

ס� , "קשה מדי
  .התסכול נמו� ומאיי�

 :מחסו" הכעס. 3
  ..."כי... אני כועס על"

מחסו" הדימוי  .4
י יכול אינ: "העצמי
אני לא ", "לעשות

, כלומר". שווה מספיק
הערכה וביטחו� , דימוי
  .עצמי

מחסו" חוסר הרצו� . 5
�:  הרצו� לרווח משני 

טעות חשיבה של 
: השופטי�" אחרי�"ה
" לא  נוח להשתנות"

לפרט את הרווח 
האישי  שבשינוי 

, בחירה לאור אמונות(
שליטה בתהלי� ולא 

 ...)אופי

, "ראש פתוח"
צמצו� "
כוחות ה

 "הבולמי�

  :הגדרת יעדי"

מוגדרי� , ספציפיי� .1
  .במונחי פעולה

, ניתני� למדידה. 2
שאפשר לתת , כלומר

משוב כשמתרחש 
, ובסו�, שינוי

  .כשהמטרה הושגה

יש לפרט : ריאליסטיי�. 3
את המשאבי� 

להשגת� ואת המטרות 
שנית� להשיג במחיר 

  .שאינו גבוה מדי

קשורי� ישירות  לבעיה . 4
ט ואינ� של הפר

חותרי� לפתרו� חלקי 
  .וצדדי

יעדי הפרט עצמו ולא . 5
יעדי� שה� פרי ציפיות 

  .של אחרי�

  .מתאימי� לערכיו. 6

ניתני� להשגה בתו� . 7
 .פרק זמ� סביר

דירוג . 2
המכשולי� 
על פי מידת 

השפעת� 
על המצב 

  הקיי�

דירוג . 2
המכשולי� 
על פי מידת 

השפעת� 
על המצב 

  הקיי�

      

והאחר מציג את , האחד מציג את הטבלה המלאה. למתמחי� שני דפי� למילוימומל# לתת 

 . הכותרות בלבד

  

  מקורות

  .רמות: אביב"תל .קידו� כשירות חברתית והסתגלות ).1996(' ע, וברכה' מ, אליגו�

  . ת"מכו� מופ: אביב"תל .מודל לפתרו� בעיות בכיתה –צמתי� בדר� ). 2000(' צ, ושויצקי' א, ברט

  .המורה אוצר: אביב תל. והחברה הספר בית; הלימודי� ותוכנית הילד). 1960( 'ג ,דיואי
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עמותת : אביב" תל ".זוכי� בלבד" –יו� "פתרו� קונפליקטי� בחיי יו�). 1999(' ג, וגלסר' נ, ויס
 .תורת האילוצי� לחינו�

  .אוצר המורה: אביב" תל .כיצד פותרי�). 1961(' ג, פואייה

פיתוח זהות אישית בקבוצות ילדי� , כישורי חיי�). ח"תשנ(' ז, וזלצמ�' ר, פרנקל', מ, רוזמ�
  .רמות: אביב"תל .ומתבגרי�

חיבור לש� קבלת תואר . שותפות קהילתית בתהליכי הנהגת שינויי� בקיבו#). 2003( 'א, שמר
  .בית הספר לעבודה סוציאלית, האוניברסיטה העברית: ירושלי�. דוקטור לפילוסופיה

". שותפות בי� עמיתי� בלמידה ארגונית בשירותי אנוש: היוועצות). "2004(' א, גיא"ובר' א, שמר
  .63"89, )1(9, כתב העת הישראלי לטפול קבוצתי, מקב#

Dzurilla, T.J, & Goldfried, M.R. (1971). Problem Solving and Behavior Modification. 
Journal Of Abnormal Psychology, 78 107-126 
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  י" של רפלקציהמודל

__________________________________________________________  

  לטכנולוגיה ולאמנויות , המכללה לחינו� –סמינר הקיבוצי� , תיקי זהר

  רקע . 1

. בהקשר להוראה ולחינו�" רפלקציה"בשני� האחרונות אנו עדי� לשימוש הול� וגובר במושג 

אול�  .יבי הולכת ומעמיקה ג� בתכניות להכשרת מורי�התפיסה הרואה בהוראה עיסוק רפלקט

עד כדי הבעת מורת רוח בכל פע� שה� , הפ� כה שחוק בעיני המתמחי�" רפלקציה"המושג 

מונחי� ו� השיח ע� המתמחי� בלאפימטרתו של מסמ� זה היא להציע למנחי� כלי� . נדרשי� לו

ג� מבלי לנקוב במושג  , החינוכיולכוו� את המתמחי� לתהליכי רפלקציה בשיח , של רפלקציה

  ". ללכת ע� ולהרגיש בלי"בבחינת , דהיינו, עצמו

המסוגל להיות בעת ובעונה ", פר#"זילברשטיי� וב� טועני�, "האד� מטבעו הוא יצור רפלקטיבי"

המשמש מושא  'אני'ה, וג� האובייקט הנחשב, הפועל 'אני'ה, אחת ג� הסובייקט החושב

 מחשבותיו כמעשה שגרהאת הבוח� ומבקר את מעשיו ו, אד� רפלקטיבי). 5: 1998" (למחשבותיו

 Hatton & Smith, 1995)( הטו� וסמית. מתפתח ומשפר את ביצועיוההוא אד� , ולומד מניסיונו

על העשייה במגמה לשפר  תהליכי� רפלקטיביי� כפעולה של חשיבה מכוונת ורצוניתמאפייני� 

  . ולקד� אותה בראייה לעתיד

 ( ;Eisner 1993; Goodlad 1990י� ברפלקטיביות חלק בלתי נפרד מהוראה טובהרבי� רוא

Hillard 1991; McCutheon 1995; Sarason 1993( , ובהוראה הרפלקטיבית פרקטיקה

  ).1998 ,פר#"זילברשטיי� וב�(את מקצוענותו של המורה  מאודהמאפיינת 

מכללות ה ש תפיסה זו היאבעלת הסיכויי� המרביי� למימווהטבעית , הסביבה הפרקטית

"הֶמטה ורוב ההצעות לשיפור תכניות ההכשרה מתמקדות בצור� בפיתוח יכולת. להכשרת מורי�

ולנווט את התהליכי� הקוגניטיביי�  חשיבתויכולתו לחשוב על  ,דהיינו, קוגניטיבית של הסטודנט

יכי למידה להסביר ולנמק תהל, סטודנטי� להוראה לבקרשל  כ�חינו. (Dewey, 1933)שלו 

  .המקצועייש בו כדי לקד� את חינוכ� , מניעי�של מטרות ו והוראה במונחי� של 

, והשיחה) Schön 1987; Shulman 1988(הדיאלוג הרפלקטיבי לב לבה של הרפלקציה ה� 

מעורר לחשיבה " למה"ו" מה", "על"הדיבור . המבוססי� על מיומנויות של דיבור ושל קשב

הדיאלוג הרפלקטיבי . ת לתפקודי� שוני� בכיתה ולאופני הלמידהעצמית ומגביר את המודעו

 ,Hatton & Smith( collaborative reflection)" (רפלקציה שיתופית: "מוכר בספרות בשמות כמו

שבמהלכו המורה  ,scaffolded dialogue ((Vygotsky, 1978)" (דיאלוג נתמ� פיגומי�"; )1995

, התנסויותיו דר� מת� משוב ודר� מת� עצות ורמזי�או המדרי� מסייע ללומד להבי� את 

שתפקיד� לשמש כמערכת פיגומי� התומכת בתהלי� חשיבתו של הלומד ומרחיבה את תחומי 

 ,)supervisory dialogue (Zeichner & Liston, 1987)" (דיאלוג מדרי�"ו; הלמידה שלו

יבי ממלא ג� תפקיד של הדיאלוג הרפלקט. שתפקידו לכוו� את הלמידה על סמ� הפקת לקחי�

להדרי� אותו כיצד , באמצעות השיחה המורה יכול ג� לאתר קשיי� של הלומד. משובשיחת 

לעקוב אחר התקדמותו בלימודי� ולסייע לו בהערכה מעצבת ובהגדרת יעדי , להתמודד עמ�
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על רמת , על מידת פתיחותו, המורה א� לומד על ההבעה בעל פה של התלמיד. למידה חדשי�

, קורתימת� בשל , מאפייני� של ייעו#הדיאלוג כולל ג� . שלו בלימודי� ועוד) מוטיבציה(יעה ההנ

ושל  קבוצהשל , זוגותשל , במסגרות מגוונות של יחידי�� תכני תהמשגשל שיקו� ושל , תיאורשל 

    . לבי� עצמ�התלמידי� בינ� 

מעבר , ונה שיטתיתהשימוש במודלי� ממקד ה� את המורה וה� את הלומד ומשמש כלי להכו

התנסויות לימודיות , הלומד משק� בקול ר� תהליכי�. לעיסוק בשאלות רפלקציה כלליות

להגיב בהתא� לשלבי המודל תומ� ומעודד אותו , מגיב, מאזי�המנחה בעוד , ואירועי� שחווה

 לתכנ� ולקבל, להביע דעה או עמדה, לנמק, המנחה מבקש מהלומד להסביר, לדוגמה, כ�. המסוי�

  .לנתח את המתרחשואת יכולתו הרפלקטיבית  ויכולתובכ� מסייע לו לפתח את , החלטות

 Calderhead ;2006 סמית; 2004, זהר(מודלי� רבי� של רפלקציה מוכרי� בספרות המקצועית 

1989; Dewey, 1933; Korthagen, 1993; Korthagen, and Lagerwerf, 1996; Louden 

1991; Schon, 1983; 1988; Van Manen, 1977; Zeichner, 1990; Zeichner & Liston 

,1987;  Zohar, 2000, 2010  .(  

  מודלי". 2

) תיקי זהר, קארי סמית, וא� מאנ�(שלושה מודלי� של רפלקציה : להל� מוצגי� ארבעה מודלי�

 המודל של וא� מאנ� הוא מודל תאורטי). רבקה וח� נרדי(ומודל להתמודדות במצבי לח# ומצוקה 

עיו� במודלי� השוני� מצביע על נקודות השקה ועל מאפייני� . והאחרי� מפורטי� יותר, בסיסי

  : להל� פירוט המודלי�. דומי�

  (Van Manen, 1977)המודל של וא� מאנ� . א

. Linking ways of knowing with way of being practicalכתב וא� מאנ� את ספרו  1977בשנת 

  : המיוצגות בשלושה שלבי�, שלוש רמות של רפלקציהקיימות , על פי תפיסתו

 (technical rationality: technical reflection) רפלקציה טכנית .1

רמה זו בוחנת את היעילות של אופ� . שלב זה מאופיי� ברציונליזציה טכנית. מעשי"שלב טכני זהו

  . יישו� הידע הקיי� וכ� את יעילות האמצעי� להשגת המטרות

  (social and political action: practical action) ציה פרקטיתרפלק. 2

ברמה זו מבהירי� ומגדירי� . רמה זו מתבססת על תפיסה מעשית. פוליטי"זהו השלב החברתי

ובוחני� ומעריכי� את התוצאות החינוכיות , הנחות ומצבי� בעייתיי� האמורי� להוביל לעשייה

מוסיפה על קודמתה בכ� שכא� ג� המטרות עומדות רמה זו . הצפויות בגי� הפעולה שתינקט

  .לבחינה

  (ethical and morality: critical reflection) רפלקציה ביקורתית .3

ברמה זו משלבי� קריטריוני� של אתיקה ושל מוסר בתו� הפעולה . אתי"זהו השלב המוסרי

נבחנת זיקת� של ו, למטרות חינוכיות, למשל, ברמה זו נשאלות שאלות המתייחסות. המעשית

שוויו� והשאיפה למימוש בסיסי ויציב של החלטות שנועדו לשרת , המטרות לערכי� כמו צדק

� הסתכלות ביקורתית על מוסדות כמו ג� על פעולות בהקשר שלב זה מזמֵ . צרכי� הומניי�
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חברתיי� בתהליכי שיפוט "בכל פעולה או החלטה נלקחי� בחשבו� היבטי� מוסריי�. החברתי

  . לאחר השיפוט וההערכה שוקלי� את הערכי� השוני� ובוחרי� ברע במיעוטו. והערכה

שה� תוצאה של , יש הרואי� בשלוש הרמות שלעיל ביטוי להיררכיה של רמות התפתחות

ודאי ", לפיו. אי� הכרח לראות זאת כ�, )1998(לדעת זילברשטיי� . הצטברות ידע וניסיו� בהוראה

לשלוש צורות הרפלקציה מקו� לגיטימי בתכניות . ות וחשיבותשאי� לראות� כהיררכיה של עדיפ

  ). 17: ש�" (ההכשרה וההשתלמות של המורי�

  . נשאלת השאלה מה נית� לעשות במודל וכיצד אפשר ליישמו, כ� או אחרת

  השלכות מעשיות

כמו מיומנויות , הרפלקציה הטכנית באה לרוב לידי ביטוי בהקניית מיומנויות הוראה שונות

העיסוק בו מתבסס על ההנחה שסדנת , מכיוו� שהמודל מוצע למתמחי�. ול כיתה ולארגונהלניה

, ברמה זו או אחרת, ושהמתמחי� שולטי�, ההתמחות אינה עוד שיעור בהדרכה פדגוגית

אול� המציאות מוכיחה שרבי� מ� המתמחי� מעלי� סוגיות הקשורות . במיומנויות ההוראה

במקרי� כגו� אלה מוצע להפנות את המתמחה למקורות . בותבמיומנויות הוראה ומצפי� לתשו

  : לדוגמה. ידע מתאימי� ולהמשי� לשלב הבא

אני לא . בשיחה האחרונה המפקחת דרשה ממני להציג לה דוגמאות של דרכי הערכה :מתמחה

 .מכירה דרכי הערכה מלבד המבח�

ו לסייע לה להבהיר יתקיי� דיאלוג שמטרת, לאחר הפניית המתמחה למקורות ידע :  מנחה

  : את מהות הצור� שהציגה

  ? מה הייתה אז דעת�, אילו המפקחת לא דרשה זאת ממ� •

תני ? באילו נסיבות תשתמשי בה�, נניח שאת מכירה ושולטת בדרכי הערכה שונות •

  .לי דוגמה

  ?למה חשוב להשתמש בדרכי הערכה חלופיות •

  ?למה את חושבת שהמפקחת ביקשה זאת •

  ? ני� שאת מעריכה היו� בשיטותיי�מה� הנתו •

  ?מה יהיו הנתוני� שתעריכי בשיטות אחרות •

 ? מה יכולי� להיות הקשיי� בשימוש בשיטות הערכה אחרות •

אול� ". טכנית"בדוגמה לעיל המתמחה מתמקדת בשאלה . השאיפה היא לנהל דיאלוג מצמיח

דר� הנחיה נכונה נית� . וות אותובמהל� הדיאלוג המתמחי� חייבי� להבי� את הצור� בשינוי ולח

נית� להוביל אות� לעיסוק ברמות . לסייע למתמחי� לעסוק ברמות שמעבר לרמה הטכנית

  . כמו דרכי הערכה לא אתיות, האתיות ולדו� בשאלות אתיות ומוסריות

אלא , "?אי� עושי� זאת"אי� להסתפק בשאלות של , כשדני� בנושא של הערכה עצמית, לדוגמה

מבלי , להערי� אחרי� ולקבוע גורלות, כאד� וכמורה, מהי זכותי"ל את השיח לשאלה יש להובי

  "  ?לאפשר למוער� להביע את דעתו על תפקודיו
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  )2006, סמית(המודל של קארי סמית . ב

את תהלי� , דהיינו, סמית מציגה מודל המערי� את עצ� יכולתו הרפלקטיבית של הסטודנט

במודל זה . של הסטודנט בתהלי� הלמידה ואת תוצריואת התקדמותו , למידת הרפלקציה

תח על בסיס המודל של קורטהג� המודל המוצג להל� פ>. הרפלקציה היא מושא ההערכה

(Korthagen, 1993)  , 24"במודל של סמית יש ". שמונה קופסאות הרפלקציה"המוכר בש� 

� מחוו� להערכת היכולת סמית מבחינה בי� המודל לניתוח אירוע ובי". קופסאות של רפלקציה

  .הרפלקטיבית

  :להל� המודל לניתוח אירוע. 1

רפלקציה על 
המתרחש 

 בממד האישי

רפלקציה על 
המתרחש 

בממד 
האמפתיה 

 לזולת

�טהמֶ 
רפלקציה 

 בממד האישי

�טהמֶ 
רפלקציה 

בממד 
האמפתיה 

 לזולת

תכנו� לעתיד 
בממד 
 האישי

תכנו� לעתיד 
בממד 

האמפתיה 
 לזולת

מה רצית 
 ?להשיג

רצה  מה
התלמיד 

 ?להשיג

למה רצית 
 ?להשיג זאת

למה התלמיד 
רצה להשיג 

 ?זאת

מה אתה 
מצפה להשיג 
 ?בפע� הבאה

מה אתה מצפה 
שהתלמיד ישיג 

 ?בפע� הבאה

מה התלמיד  ?מה עשית
 ?עשה

למה עשית מה 
 ?שעשית

למה התלמיד 
עשה מה 

 ?שעשה

מה אתה 
מצפה לעשות 
 ?בפע� הבאה

מה אתה מצפה 
שהתלמיד 
 יעשה בפע�

 ?הבאה

מה התלמיד  ?מה חשבת
 ?חשב

למה חשבת כפי 
 ?שחשבת

למה התלמיד 
חשב כפי 

 ?שחשב

מה אתה 
מצפה לחשוב 
 ?בפע� הבאה

מה אתה מצפה 
שהתלמיד 

יחשוב בפע� 
 ?הבאה

מה התלמיד   ?אי� הרגשת
 ?הרגיש

למה הרגשת 
 ?כמו שהרגשת

למה התלמיד 
הרגיש כמו 

 ?שהוא הרגיש

מה אתה 
מצפה להרגיש 

 ?בפע� הבאה

מה אתה מצפה 
שהתלמיד 

ירגיש בפע� 
 ?הבאה

מומל# להשתמש במודל ככלי לניתוח שיטתי של . אישי"אישי ובי�" שיח תו�" המודל מבוסס על דו

  .   אירוע בכתב ובעל פה

מציעה מחוו� להערכת היכולת ) 2006(סמית , על בסיס המודל לניתוח אירוע שתואר לעיל. 2

  .הרפלקטיבית

  :המחוו� להערכת הרפלקצי

  סוג רפלקציה  תיאור סיבה ביקורתי

 רמת רפלקציה

לא / מה היה טוב
מה תשנה ? טוב

  ?בעתיד

 ?מה קרה ?למה זה קרה
 (technical)ת טכני

אי� היית רוצה 
איזו אווירה ? להרגיש

 ?היית רוצה ליצור

  ?למה הרגשת כ�

למה השותפי�  הרגישו 
 ?כ�

  ?אי� הרגשת

  ?אי� השותפי�  הרגישו 

 ?ייתהאיזו אווירה ה

  )affective(ת רגשי

הא� רצוי לשנות את 
הער� החינוכי שעליו 

 ?התבססת

למה בחרת בער� חינוכי 
  ?זה

על אילו ערכי� התבססת 
 ?במעשי� ובתגובותי�

  )value(ערכית 
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. הממד הסיבתי והממד הביקורתי, הממד התיאורי: במודל שלושה ממדי�, כפי שנראה בתרשי�

  .הרגשית והערכית, הטכנית: קציהבכל ממד יש שלוש רמות של רפל

בממד הסיבתי המתנסה מסביר . בממד התיאורי המתנסה מציג תיאור אובייקטיבי של האירוע

בממד הביקורתי המתנסה מתבקש לבקר את האירוע ולהציע . את הסיבות לאירוע מנקודת מבטו

  .הצעות לשינויי� בעתיד

הרמה הרגשית מתמקדת . ויות הוראהקשורה במיומנ, בדומה למודל וא� מאנ�, הרמה הטכנית

, דהיינו, הרמה הערכית חושפת את השקפת עולמו של המתמחה. אישי"אישי והבי�"בהיבט התו�

  . את הפילוסופיה החינוכית והערכית המנחה אותו

  דרכי" ליישו" המודל בסדנת ההתמחות

המציג , הדוברג� . המודל והמחוו� משמשי� מסגרת התייחסות לניתוח אירועי� בעל פה ובכתב

לספר , וג� העמיתי� המקשיבי� לו יכולי� לקחת חלק בכל אחת מ� הרמות, את האירוע

המחוו� עשוי לסייע למנחה . לבטא את עמדותיה� ועוד, להציג את נקודת מבט�, מניסיונ�

לשמש עוג� להרחבת בסיסה ולאפשר , ולמתמחה לזהות ולהערי� את סוג הרפלקציה ואת רמתה

    . וברמות נוספי� התנסות בממדי�

המנחה יבקש מ� הסטודנטי� : לדוגמה. לפני הצגת המודל והמחוו� מומל# לפתוח בפעילות מכינה

אחר כ� יש לאסו� את . מראש או ע� תחילת המפגש בסדנה להעלות על הכתב אירוע מ� השדה

אירוע כ� שא� לא אחד יקבל את ה, סיפורי האירועי� ולחלק אות� באופ� אקראי בי� המשתתפי�

המתמחי� יקבלו ד� הכולל את כל השאלות במחוו� ויתבקשו לנתח את האירוע שקיבלו על . שלו

 . פיה�

השיבו על השאלות רק . נתחו את האירוע שלפניכ� על פי המפתח שלהל�: ההנחיה לניתוח אירוע

  . א� התשובות לשאלות אלו מצויות באירוע שבידכ�

הוא ג� יכול לשמש את . רפלקציה של המתמחי�עשוי לסייע למנחה לזהות רמות המחוו� 

המתמחה ה� ככלי לבחינת רמת הרפלקציה שמשקפי� דבריו וה� ככלי הנועד לפיתוח רמת 

  . הרפלקציה שלו

גור� מרכזי תפקדה כפלקציה Zohar, 2000; 2004; 2010) , זהר(המודל של תיקי זהר . ג

 ,Zohar, 2000)הערכה חלופיתמוסד להכשרת מורי� בישראל בנושא נער� בבמחקר מקי� ש

להערי� את תלמידיה�  'בשנה ג מטרת המחקר הייתה להכשיר סטודנטי� להוראה.  (2010

כלי כאמצעי למידה ושימשה במחקר כהרפלקציה . כלי הערכה חלופיי�עזרת בכיתות האימו� ב

ני� דיו, מחברת קשר :כגו� ,ציהמרבית הנתוני� נאספו באמצעות כלי רפלק. לאיסו� נתוני�

בי� יתר שאלות . ווח עצמיי�ישיחות משוב ושאלוני ד, הקלטות בווידאו, תצפיות, קבוצתיי�

אילו גילויי� של רפלקציה הביעו הסטודנטי� באמצעות כלי : המחקר נבדקה ג� השאלה

  . י�תקבל מודל המקי� מגוו� של מאפייננמניתוח הנתוני� וסיכומ� ? הרפלקציה שזומנו לה�

גישות של הגדרות וזה של  ריבוי בשל. פני� רבות ומגוו� רחב של מאפייני� ,כידוע, לרפלקציה

המודל . הגדרה אחתלפי בספרות קשה היה לאפיי� את הנתוני� שנתקבלו לפי גישה אחת או 

  . גישות לרפלקציהשל המשק� אינטגרציה של הגדרות ו ,הוא מודל אקלקטי אפוא שנתקבל
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  :להל� המודל

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  
 

  

  

  

  

" ממדי אחד ומשלושה גופי� תלת"מלוח דו: המודל בנוי מארבעה גופי�, כפי שנראה בתרשי�

  . ממדיי�

סוגת "הוא , האחד. בלוח שני ממדי� המשקפי� שני עקרונות ברפלקציה – ממדי�הלוח הדו

הקו ). בזיקה למטרה כלשהי(הובעה הרפלקציה  השבאמצעותהסוגה , כלומר, "התגובה )אנר'ז(

הבעת דעות אל נע משאילת שאלות קונקרטיות אל דילמות ו, "התגובה )אנר'ז(סוגת "האנכי בצד 

השני הוא מידת הממד  .המעבר הוא מ� המוחשי והטכני אל המופשט, כלומר. אישיות ועמדות

דעות ועמדות   7  8  9
  אישיות

  דילמות  4  5  6

שאלות ותשובות   1  2  3
  קונקרטיות

  מרחק  עצמי  אחרי�  רעיו�
) אנר'ז(סוגת 

  התגובה
  מוחשי

  טמופש

  אובייקטיבי  סובייקטיבי

  מחברת קשר

  דיאלוג רפלקטיבי

  דיוני� קבוצתיי�

  הערכה עצמית

  י�הערכת עמית

  תצפיות

  שאלוני�

  שיחות משוב

  שיחות אישיות

  מודל אינטגרטיבי ואינטראקטיבי: מאפייני" של רפלקציה
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מידת  ,כלומר. באחרי� וברעיו�� מיקודומידת  אישילו" עצמי"לתגובות השל " מרחק"ה

לאירועי� ולתופעות בהקשרי� שמעבר לצורכיה� האישיי� ג�  � של התגובותהתייחסות

שני יחסי הגומלי� בי�  .של המתמחי� ומידת המעבר מ� הסובייקטיבי אל האובייקטיבי והמידיי�

זמנית את " כל קטגוריה מבטאת בו. (3x3)יצרו תשע קטגוריות של אפיוני רפלקציה  הממדי� הללו

   .9עד  1קטגוריות אלה מיוצגות במודל במספרי� ". 'עצמי'ה� המרחק מ"את ו" ובההתגסוגת "

אינו קיומה של תגובה אחת , דהיינו, על היררכיה כלשהיבהכרח תשע הקטגוריות אינ� מעידות 

 המרכזיותעל או  הסדר המספרי� ג� אינו מעיד על חשיבות. תנאי מוקד� לתגובה אחרת בהכרח

מעצ� טבעו כללי ואינו מבטא את כל הוא בהתחשב בכ� שמודל  .רעותהי של קטגוריה אחת על פנ

 שכ�, תמוחלט האינ של מאפייני הרפלקציה לתשע קטגוריותהסכמתית ג� החלוקה , הדקויות

ובעונה  מאפייני� בעת כמהותגובה רפלקטיבית עשויה לשק�  ,טשטשי�יבמציאות הגבולות מ

  . אחת

האחד מבטא את  :שלושה גופי� תלת ממדיי� במודל – שלושת הגופי" התלת ממדיי"

את ה� עשוי לבטא כל אחד מ� השניי� . יוהשני מ� ההיבט האיש, הרפלקציה מ� ההיבט המקצועי

לידע  רפלקציה בהקשר המקצועי כוללת התייחסות. תחו� הרגשיאת התחו� הקוגניטיבי וה� ה

הרפלקציה  ,בהקשר האישי .לתכנית הלימודי� ולמיומנויות הוראה כלליות, פדגוגי ודידקטי

יצירת אמו� , מעורבות, רגישות, מודעות עצמית :כוללת התייחסויות להתנהגויות אישיות כמו

  . מ� העבר וכ� חוויות אישיות ,קולגותע� מורי� וע� , ע� תלמידי� ותקשורת טובה

את זמ� התרחשותה ואת  ,הגו� התלת ממדי השלישי כולל את מושאי הרפלקציה הספציפיי�

את כיווניי� בי� ארבעת הגופי� ממחישי� את האינטגרציה ו" הדו החצי� .לביטויה כלי�ה

שקשה להפריד מעידות האינטגרציה והאינטראקציה בהקשר לרפלקציה . האינטראקציה ביניה�

בכלי , גובה רפלקטיבית בנושא ספציפי עשויה להתרחש בזמ� מסוי�ת: לדוגמה. בי� מרכיביה

  . � את התחו� הקוגניטיבי וה� את התחו� הרגשיזמנית ה" ולשק� בו מסוי�

 דוגמאות למאפייני הרפלקציה 

אפיוני�  ממחישה כל קבוצה. הרפלקציה מתוארי� להל� בשלוש קבוצות � שלמאפייניהתשעת 

חלק מ� הדוגמאות  .7"9; 4"6; 1"3: ממדי כדלהל�"של שלוש קטגוריות המסומנות בלוח הדו

 . חלק� מסדנאות ההתמחותמקור� בשיעורי הדרכה פדגוגית ו

1�3 קטגוריות( לאחרי" ולרעיו�, "עצמי"לשאלות ותשובות קונקרטיות בזיקה (  

משמשת  וז סוגה. תשובות מידיותמחפשי� וה� , במהל� ההתמחות המתמחי� נתקלי� בקשיי�

במגוו� רחב עוסקות השאלות . תשובות ופתרונות קונקרטיי� לש� ביצוע מידילקבלת ערו# אפוא 

  . תכנית הלימודי� ומיומנויות הוראה כלליות, ארגו� זמ�, בעיות משמעת: כמוושאי� של נ

פתרו� קונקרטי או עצה , למרבית� נית� לספק תשובה. בתחו� הידע הנרכשה� רוב השאלות 

ראו הרמה הטכנית (השאלה א� סדנת ההתמחות היא המקו� לכ� היא עדיי� רלוונטית . מעשית

 הוא במיקוד )1"3 קטגוריות(ל בי� השאלות בתו� הקבוצה הראשונה ההבד). של וא� מאנ� לעיל

מילת ו, בסטודנטי� עצמ� ובצורכיה�הרפלקציה מתמקדת בקטגוריה הראשונה . הרפלקציה

  :לדוגמה. "אני"א היבה המפתח השכיחה 
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  מיקוד
  "עצמי"ב

כי אני לא  ,אני צריכה לדעת? הא� צרי� מספר מינימלי של רמות שליטה בכל מחוו�

  .מרגישה בטוחה בזה

  יקודמ
  באחרי"

 ?מה מספר החלשי� לעומת החזקי�? בקבוצה בעבודההרכב הילדי�  צרי� להיותמה 

שתי . לא השתת� או לא שות�והתברר שהוא , פע� האחרונה שילבתי תלמיד די חלשב

. ונעלב� כי נראה לי שה ,כ� הצטערתי ואחר, בקול לה�הערתי . התעלמו ממנובנות בקבוצה 

הא� . רק תלמיד אחד היה חלש בקבוצה. שהועלתייותר ממה רה שלי אולי ג� הזקתי בהע

  ?היה מתנהג אחרתאחר הוא  הרכבב

  מיקוד
  ברעיו�

הבעה אני חושבת שכל פעילות שיש בה ? איפה אני יכולה להשיג חומר על הבעה יצירתית

� את. הישגי�ה משפרת אתההנאה , לדעתי. יצירתית משפיעה על רמת ההישגי�

  ? מסכימי� אתי

א� מציינת במפורש שהמידע נחו# לה , מבקשת תשובה קונקרטיתבשאלה הראשונה הסטודנטית 

מוסט הדגש  במקרה זה .הוא בתלמיד מיקודה שנייהבשאלה ה, לעומת זאת. טחונהילש� חיזוק ב

 מגלה דאגה אמתיתבדבריה היא . ילדי�הספציפיי� של הלצרכי�  ית המתמחהמצורכי הסטודנט

רגשות היא ג� מגלה רגישות להשפעת תגובותיה על , על כ� נוס�. תלמיד החלש בקבוצהל

ערכית "כתגובה רגשית פיינתומא לעיל רפלקציה זו) 2006( סמיתבמודל של . י� האחרי�התלמיד

השאלות הממוקדות � בשונה מ. לעיל) 1977( של וא� מאנ� ה במודליהמקבילה לרמה השני

רפלקציה  – בלוח 3מייצגת את קטגוריה  השלישיתהדוגמה , עד כהובאחרי� שתוארו " עצמי"ב

. �הישגיההערכית לשיפור  התרומהמהות הרעיו� היא . המבוסס על קשר סיבתי, ממוקדת ברעיו�

מה "; "?אי�"; ..."להיות בטוחה /אני רוצה לדעת"ה� לרוב תבניות הניסוח של רוב השאלות 

שאלות "אלה ה� . � הלאהוכ..." ה שאיני יודעת אי�אני מוטרדת מז" ,..."קשה לי ע�"; "?זה

  ".הישרדות

 – למידע כלשהו י�נזקק המתמחי�בכל נקודת זמ� שבה יכולה להתבטא  הרפלקציה ,מבחינת זמ�

תכיפות השאלות ומספר� מעידי� על נחיצותו של גור� . הואחרי הבמהלכ, פעולה לפני ביצוע

הניעה על  יכול להעידריבוי השאלות ג� . שובותהכוונה לקבלת תסייע לה� בשימקצועי וזמי� 

  . מעורבות ורצו� להצליח, )מוטיבציה(

? תשובות קונקרטיות ביטוי לרפלקציהשל תגובה של שאלות ובהא� נית� לראות , נשאלת השאלה

. מפני שתגובה זו מייצגת סוג של ידיעה ורמה מסוימת של מודעות ,התשובה היא כ�, לדעתי

כ� שהסטודנטי� מזהי� את קשייה� ואת רמת שליטת� בפעולות שונות  השאלות מצביעות על

� של התלמידי� הה� מודעי� לקשיי. מיומנויות הוראהבשהיו קשורות בביצוע הערכה ו

אני "ג� בהתבטאויות האינטואיטיביות כמו . תלמיד"ולמורכבות האינטראקציה של מורה

 & Korthagen(קורטג� ולאגרוור� . פוטנציאל לרפלקציה טמו�" "התרשמתי ש"ו ""מאמינה ש

(Lagerwerf, 1996 אחרי� ביי� ו. רואי� בתגובות מסוג זה את תכונת האותנטיות)Bain, 

Ballantyne, Packer & Mills, 1999  (ממקמי� את הדיווח כרמה ראשונה ברפלקציה .

 In this level the student describes reports or re-tells with minimal":לפיה�

transformation, no added observations or ignites" (60).   



  59

והמשקפת  ”reply“רואה בדיווח צורה של רפלקציה המכונה בש� ) (Louden, 1991לוד� 

  . רפלקציה על דברי� שקרו בעבר

א� וייחס ְלמה שולנית�  תשובות בסגנו� דיווחיכרוב התגובות שאופיינו כשאלות קונקרטיות ואת 

ברמה זו ידע חינוכי ". רפלקציה טכנית"מכנה במודל ההיררכי שלו ) Van Manen, 1977( מאנ�

  . "אי�"ועקרונות בסיסיי� בתכנו� ההוראה באי� לידי ביטוי בשאלות של 

  )4"6קטגוריות ( לאחרי" ולרעיו�" עצמי"למצבי דילמה כמאפייני" של רפלקציה בזיקה 

 ,Calderhead, 1989; Dewey " (פתרו� בעיות"בש� וריאציות שונות מוכרות בספרות ודילמות ב

(1933; Louden, 1991; Schon, 1988 . אינו בהכרח " בעיה"אול� מה שדיואי ושו� מכני� בש�

 י�רוב הסיטואציות המתוארות להל� קרובות יותר למונח. בעיה במוב� המקובל של המילה

  . "קונפליקט"או  "קושי"

בהדגשי� , וריאציות שונותובבאות לידי ביטוי ושי ומבוכה עדויות לרפלקציה על רקע מצבי ק

מצבי קושי : עיקריי� ארבעה מצבי דילמה ותמשקפוה� , שוני� וברמות שונות של מורכבות

 , כלומר, מצבי דילמה שטופלו בדר� דליברטיבית, מצבי� מפתיעי� בכיתה, רגשיי�"אישיי�

   . 4"6אחדות לקטגוריות להל� דוגמאות . סיו�ניבסיס על שטופלו  ומצבי דילמה, לאחר דיו� מעמיק

  רגשי� קושי אישי

ה�  הדוגמאות ששלושת א� על פי. רגשיי�"להל� שלוש דוגמאות של רפלקציה במצבי קושי אישיי�

 ,"עצמי"בדוגמה הראשונה הרפלקציה ממוקדת ב. �ה� שונות במיקוד, על רקע השימוש במחוו�

  .ה באחרי� והשלישית ברעיו�יהשני

  מיקוד
  "עצמי"ב

, לשאלתי. [במיוחד אלה שסווגו ברמה הנמוכה, יש תשובות שהתעכבתי עליה� הרבה זמ�
הסדר מאוד חשוב . אני לא סובלת כתיבה מרושלת. זו שאלה קשה? למה:] היא עונה? מדוע

הייתי צריכה לעקוב אחרי עצמי שלא אושפע ואת� את הציו� . זה צד לקוי באופי שלי. לי
  .בגלל החולשות שלי

  מיקוד
  באחרי"

" סדר"ג� לי כתב יפה ומסודר משדר . זה פשוט השפעה של העי�. זה לא מתו� כוונה רעה...
המחוו� מג� על . י ועל הדעות הקדומות שליילכ� אפשר להגיד שלמדתי משהו על. בראש

   . קשה לתאר כמה עגמת נפש מנעתי מילדי� כאלה. הילדי� שכתב יד� לא יפה

  מיקוד
  ברעיו�

, מחוו� הבנתי את חשיבותו לחיזוק הביטחו� שליבאמצעות הרי בדיקת המטלות רק אח
מורי� ה� רק בני אד� וג� ה� לא . ועד כמה הוא תור� להגינות הנדרשת בהערכה

. יראהייעשה אלא ג� ימאפשר שהצדק לא רק , לדעתי, המחוו�. משוחררי� ממשוא פני�
פע� לא הבנתי מה לא בסדר בתשובות א� . בעיקר בתיכו�. אני כתלמידה הייתי מתוסכלת

  . שלי

כבעיה של מש� זמ� בשימוש במחוו� את הקושי שלה הציגה הסטודנטית בדוגמה הראשונה 

מרושלת על איכות ל כתיבה ההשפעה ש: היא הגדירה את הקושי ומיקדה אותוהמש� ב. הבדיקה

 �ה (naming and framing)הצגת בעיה ומת� ש� לבעיה , )(Schon, 1983פי שו�  על. ההערכה

שבה הסטודנטית  ,זוהי דוגמה לרפלקציה אישית .של חשיבה רפלקטיבית י�חשוב ני�מאפיי

מוצא את ביטויו בעיקר " עצמי"המיקוד ב. מבקרת את התנהגותה ומלמדת קטגוריה על עצמה

תו�  ,� בדוגמה השנייה הסטודנטית מפרשת באומ# וללא הנחות את התנהגותהג. במשפט הסיכו�

לא כל שכ� בפני , בתכונה שמעטי� מוכני� להודות בה בפני עצמ�" מודה"היא . דעות לעצמהמו

. היא רואה בשימוש במחוו� אמצעי ומנו� לשיפור תפקודה כמורה, א� בניגוד לקודמתה. אחרי�
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והאישי אל תפקודה " עצמי"ה ההקשרת הגילוי האישית מ� יברפלקציה זו היא מפקיעה את חווי

  . המקצועי רבהקשע� אחרי� 

הסטודנטית בדוגמה השלישית ממחישה את ההבדל בי� רפלקציה , בשונה משתי קודמותיה

את חשיבות המחוו� בהערכה היא . ובאחרי� לבי� רפלקציה הממוקדת ברעיו�" עצמי"הממוקדת ב

� צמתו מועאת רעיו� זה שואב את כוחו ו. צדקשל הגינות ושל , ממקדת בערכי� של שוויו�

שנבנה מבפני� ושיש לו " אני מאמי�"זוהי דוגמה ל. החוויה הפרטית שלהמ� ישית והמשמעות הא

הסוג הזה מזוהה כרמה השלישית במודל של וא� � רפלקציה מ. ביסוס בסיפור אישי טעו� זיכרונות

   . מוסרית"אתיתהרמה ה, (Van Manen, 1977)מאנ� 

  מצבי" מפתיעי" בכיתה

רוב . כיחי� בעבודתו של המורה המתחילה� מצבי� ש מצבי דילמה בלתי מתוכנני� ומפתיעי�

שלהל� הדוגמה . והורי� מורי�, כמו תלמידי�, באינטראקציה ע� אחרי�ה� המצבי� המפתיעי� 

שהיא א� על פי . שבו לא התרחשה למידה ,למצב מפתיע בכיתה מתמחהשל  ממחישה תגובה

ה� במהל� " עצמי"קדת ביא ממונית� לראות שה, (on action)מספרת את האירוע לאחר הפעולה 

  :הדברי�להל� . פי בקשתי עלבכתב שחזור האירוע נעשה . האירוע וה� אחריו

ורציתי לעשות לה� כי� , "מקבלי� ונותני�"הבאתי לכיתה את המשחק . איומההייתה לי חוויה 

בו לאחר שכול� התייש. הילדי� התקבצו סביבי, וכרגיל, הנחתי את המשחק על השולח�. בקבוצות

אבל כשהתחילו לצעוק . כל הילדי� הצביעו "?מי רוצה לעשות פעילות ע� משחק": שאלתי אות�

קשתי מה� להוריד ידיי� יאבל התאפקתי וב. נכנסתי ללח# ורציתי לעזוב את הכיתה" אני ,אני"

אמרתי שלא יעזרו הצעקות כי המשחק הוא רק לחמישה ילדי� שאני אבחר , לאחר שנרגעו. ולהירגע

אז . ולא הצלחתי להשתיק אות� ,התחיל רעשו, שוב הורמו כל הידיי� כאילו לא אמרתי כלו�. בה�

עליה� ג� כי  כעסתי. כעסתי על כפיות הטובה שלה�. קיפלתי את המשחק והכנסתי אותו לתיק

להגיב לפני שאני מביאה ואי� , לשמור על כבודי י�א: השאלה שלי היא. כ� מטופשת הרגשתי כל

  ? לכיתה שוב את המשחק

עד  ,"בעצמי"כה ממוקדת בעלבו� והמתמחה . בדוגמה זו ההיבט האפקטיבי ממלא תפקיד מרכזי

היא הנפגעת  ,מנקודת מבטה. שהיא אינה מתפנה רגשית וקוגניטיבית לראות את חלקה באירוע

ניכר ". מטופשת"לה להרגיש " גרמו"ו "כפיות טובה"לה ב" גמלו" שכ� התלמידי�, העיקרית

מעסיקה אותה ההדילמה היחידה . הזמ�ג� ממרחק  ,מ� האירוע י�א הפיקה לקחלשהמתמחה 

  . ומושאו גור� התקרית  – היא אי� לשוב לכיתה ע� המשחק
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 )learning from experience(למידה מניסיו� 

   :ולמידה מתו� ניסיונ� של אחרי� אישילמידה מתו� ניסיו�  ההממחישה קצרה להל� דוגמ

. כ� הבנתי שקיבלתי החלטה נכונהאחרי ; ....קודמת ראיתי שפע� הבגלל שב הפעילותשיניתי את 

 .ג� אנישיניתי , לפי ניסיונה של אירית והלקחי� שלה...ש בגלל....כ�אני ממליצה ל

המל>וה ברפלקציה לאחר  ,וריאציה נוספת של למידה מתו� התנסות עצמיתלהל� דוגמה לו

  :ל הכנה לקראת הערכה מעצבתבקו" מתרגלת"מתמחה ה במקרה זה. הפעולה

ניסיתי להבי� . הכותבי�של " ונכנסתי לראש", על סוגי משוב ועל הערכה עצמיתל קראתי וקוד� כ

? תסכי�. ע� עצמי מה תהיה התגובה של החונכתאחר כ� בדקתי . אי� צרי� לתת משוב עצמי טוב

כל דוגמה . מאות מהשטחתוכ� המשוב על עצמי על ידי דוגנימקתי לעצמי את , זאת אומרת? תתנגד

המשא ומת� , לדעתי. את הילדי� הדוגמה שהבאתי קידמהבדקתי במה . בחנתי אי� היא תעזור לי

היו� יש לי , לדעתי. נתרמתי, התחברתי לכמה עיצות תאורטיותשלא כג� . שעשיתי עזר לי להתכונ�

 . בנושא הערכה עצמית שיעזור לי מול ילדי� והורי�ידע 

של מומחי� בתחו�  נותמו# רעיויוהממוקדת בא מניסיו� המלווה ברפלקציה נית� לראות למידה

  . מסוימות תאורטית ותאו באימו# גיש

  )7"9קטגוריות (לאחרי" ולרעיו� , "עצמי"לדעות ועמדות כמאפייני" של רפלקציה בזיקה 

רטי בי� הפ, מעשהבי� ליכולת לקשר בי� תאוריה להיא הכוונה  "הבעת דעות ועמדות מבוססות"ב

שהיא , קבוצה זו. התרחשות בשדהבי� כללי ובי� מושגי� תאורטיי� מתחו� הספרות לבי� הל

שהיא הקטגוריה , "התייחסות לרעיו�"דומה במהותה ל, "התגובה סוגת"השלישית בממד 

נקודת המפגש בי� שתי הקטגוריות האלה מיוצגת במודל ". מרחק התגובה"השלישית בממד 

דוגמאות שלהל� ממחישות התייחסויות לתאוריה הממוקדות שלוש ה. 9כקטגוריה מספר 

  . מתבהרת כשהיא מתקשרת ע� ניסיו�התאוריה כיצד מראות ו, באחרי� וברעיונות, "עצמי"ב

  

  מיקוד
  "עצמי"ב

מתאי� לי ומה אני יודעת מה אני מאוד מרוצה כי . הזאת התנסותמהתרגיל ב למדתי המו�

בתרגיל ". מה זה אומר לי"בלהתחיל קוד� נכו� יה זה ה, דעתיל. למדתי על החוזק שלי. לא

הנתיבי� את , זה מזכיר לי את מה שלמדנו בתכנו�. דוגמה לתכנו� לימודי�אני רואה הזה 

עכשיו אני בנתיב של , מה .תפקדתי כמורה בוחר] 1984 ,זילברשטיי�[של המורה האוטונומי 

  .]חומרי למידה[ ?המפתח] המורה[

  

  מיקוד
  באחרי"

אני לא . קשה לי מאוד לשנות כל פע� את הקבוצות. ארבע רמות, לפחות, לי ישבכיתה ש

זה נכו� . רוצה לשגע את הילדי� אבל לפי הנושא צרי� להחליט או הומוגניות או הטרוגניות

שתלמיד , תפיסתו של וויגוצקינזכרתי שלמדנו את . לא  מדביק תוויות על חלשי�ג� כי זה 

   ? אז מה נכו� .למיד חלשטוב בקבוצה הטרוגנית מקד� ת
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  מיקוד
  ברעיו�

. כי הערכה משליכה על כל ההוראה, כשאני חושבת היו� על הערכה אני חושבת על הוראה

על אקלי� הכיתה ועל מערכת , לדעתי, משפיעההערכה מעצבת וקוד� כל . ואני רוצה לפרט

זו ". לשונותהיענות ", "הילד במרכז"זו התשובה לתפיסות . היחסי� שבי� מורה ותלמיד

 ,לדעתיצרי� ש, אני מסיימת בציטוט .לדובב ילדי� ולזהות את קשייה�ג� הזדמנות 

יותר בהנאה . ופחות בדר� של טעייה ,הילד לומד יותר בדר� של ניסוי": להנחות אותנו

  .]בוסקאליה[ "בציווי ובעזרת עצה יותר מאשר, יותר בחוויה מאשר בתיאור, מאשר בכאב

 הואשלה  והמוקד, מנקודת מבט אישית הנושאעמדה כלפי  נוקטתמתמחה הראשונה הבדוגמה 

היא עוברת . ת הלמידה האישית ע� התאוריהיבהדרגה ובשלבי� היא מקשרת את חווי". עצמי"ב

כאשר מתגבשת . אל סגנו� כללי יותר) "אני מרוצה", "אני יודעת"(סובייקטיבי "מסגנו� אישי

. לבי� הידע התאורטי, שהוא תהלי� הלמידה שחוותה, היא מקשרת בי� הידע האישי, עמדתה

ההתנסות האישית ). מורה מפתח, מורה בוחר(הכללי זה מתקשר אל ) אני(הפרטי  ההקשר

זוהי דוגמה לגיבוש עמדה בתהלי� ). נתיבי המורה האוטונומי(מתקשרת ע� המשמעות התאורטית 

י אל המופשט ומ� המעשה אל מ� הקונקרט, מ� הפרטי אל הכללי, חשיבה אינדוקטיבי במהותו

 ייחודית"תאורטיי� מזיני� את הפרשנות האישיתהמושגי� מתקיי� בעוד ה כל זאת. התאוריה

  . של המתמחה

זוהי . תלמידי�בזיקה לרווחת הנוקטת עמדה כלפי עבודה בקבוצות המתמחה  שנייהבדוגמה ה

למידי� הטובי� כמו בדבריה את דאגתה לתהיא משקפת . בדר� אל התאוריהה נקודת המוצא של

אזכור ב. עיוות או תפיסות שגויות, רצו� כ� למנוע עוולומגלה רגישות מוסרית ו, ג� לחלשי�

התאוריה של . תאוריה מתחו� הפסיכולוגיה היא מוצאת חיזוק וביסוס תאורטי לעמדתהה

   .המעשילבי� העול� ויגוצקי מספקת לה את הרציונל הנדרש ואת הגישור בי� העול� התאורטי 

 ,רעיונות שוני� מתחו� הפסיכולוגיה והחינו�לנוקטת גישה פרשנית  מתמחהבדוגמה השלישית ה

ההתנסות האישית של המתמחה היא זו . ומצביעה על דר� ביטויי� בתאוריה של ההערכה

אני "גיבוש זהו מעי� . הרעיונות השוני� לבי� התאוריה של ההערכהאת הגשר בי� המייצרת 

במקרה זה התאוריה . וסס על קשרי� בי� רעיונות וגישות חינוכיות שונותהמב ,חינוכי" מאמי�

  . את ההתנסות ונותנת לה משמעותמבהירה 

. ביקורתשל הוא הפ� של הערכה ו ,עמדותשל דעות ושל  המתקשר להבעה ,פ� נוס� של רפלקציה

  :כלפי תכנית הלימודי�להל� דוגמה להבעת ביקורת 

בהבחנה בי� , בעיקר. � למטרות חשובות יותר וחשובות פחותחסרה התייחסות בתכנית הלימודי

אבל , אני לא ממעיטה בחשיבות ההנאה מ� הקריאה. מטרות קוגניטיביות לבי� מטרות אפקטיביות

  . חשיבות השליטה במיומנויות הבנת הקריאה צריכה להיות יותר ברורה בתכנית הלימודי�

א� בהיותו מבוסס , ספציפי בהקשרפלקציה משק� מאפייני� של ר כא�מודל הרפלקציה שהוצג 

המודל ג� עשוי . ולהערכת� נית� לראות בו מודל יישומי לניתוח תגובות רפלקטיביות, על התנסות

  . בקרב סטודנטי� להוראה ותלמידי� הרפלקציה לעודד את השימוש בכלי

  והשלכות מעשיות מסקנות
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 .עקביותבהכוונה וב, בהשקעת מאמ# כרוכה של רפלקציה השגתה. רפלקציהל ולהוביל יש לעודד

ההכוונה . כ� היא משמעותית ומהותית יותר, הרפלקציה מתרחשת סמו� לאירועתגובת ככל ש

כלי דידקטי היא משמשת . כפי שמוצג במודל, בערוצי� שוני�יכולה להתקיי� לרפלקציה 

  . יתקורתי ומנקודת מבט אישיבאופ� בומעודדת לבחו� את האירועי�  להכוונת הלמידה

כלי� שוני� עוני� על צרכי� שוני� . הסיכוי ליישומהמגוו� של כלי רפלקציה מגדיל את ההיצע ה

, של כלי� מאפשר בחירה בהתא� ליכולותרחב היצע . ומניבי� תגובות רפלקטיביות שונות

כלי� ה� המשוב בעל פה ובכתב ושיחות ה, בקבוצההדיוני� . � הפרטניי�צרכילהעדפות ול

ע�  תקשורת� מזמני� ה – לכלי� אלה יש מכנה משות�. ת התנהגות רפלקטיביתמועילי� להשג

מפתחי� את הכישורי� החברתיי� , הדיוני� הקבוצתיי� משביחי� את איכות הלמידה. הזולת

. המתמחי� כלי יש� בלבוש חדש עבורהיא , למשל, מחברת הקשר. ותורמי� לדימוי עצמי חיובי

. חידוש מרענ� עבור�א מחברת הקשר הי, משני� קודמותחי� מתממוכר לה, בשונה מיומ� פדגוגי

  . וקסמה עבור המתמחי�ובזה ייחודה , לנושאי� פדגוגיי� בלבד שהיא אינה מוגבלתזאת משו� 

נראה כי , מכיוו� שהתגובה הרפלקטיבית היא אמצעי ביטוי חיצוני המשק� תהליכי� פנימיי�

תחושות ורגשות . בט האפקטיבי כרוכי� זה בזהההיבט הקוגניטיבי וההי ברוב הדוגמאות שהובאו

יכולות להיאמר , הנמקהובחירה , ופעולות קוגניטיביות כמו ארגו� ,התרגשותו חשש, כמו תסכול

חיזוק לכ� . ומה דומיננטי יותר בתגובה ,עד כדי קושי להכריע מה קד� למה ,זו בצד זו

 אפשר למצוא, עי� זה מזהמשפיעי� ומושפ, שברפלקציה הרגש והמחשבה מזיני� זה את זה

רפלקציה . כר� בפעולות הקוגניטיביות הלכי נפש ורגשותש ,)Dewey, 1933(בגישתו של דיואי 

ודורשת שימוש , )1998 ,זילברשטיי�(עמדות והלכי נפש , מערבת תהליכי חשיבההפעולה אפוא היא 

בלי� והשכיחי� אחד האמצעי� הרפלקטיביי� המקו. אישיות"במיומנויות תקשורת אישיות ובי�

אומ� נחה מבהיות המ. מתמחהבי� המנחה לבהדרכה הוא הדיאלוג הרפלקטיבי המתקיי� בי� ה

  . לתהליכי רפלקציהמתמחה את ה" למשו�", בדר� כלל, הוא מצליח, ומיומ�

ג� במודל זה תפקידו של המנחה הוא לסייע למתמחה להתנסות , כמו במודלי� הקודמי�

נית� להשתמש , א� תבחרו להציג את המודל בסדנת ההתמחות. בביטויי� שוני� של רפלקציה

  :בתרגילי� שלהל� על מנת לחדד את המודעות למאפייניו

  : תרגיל להפנמת מרכיבי המודל. 1

  .עיינו בדוגמאות שלהל� וזהו את מיקומ� במודל הרפלקציה של זהר. א

מ� המוחשי , משלל, את רמת הרפלקציה" להעלות"כיצד היית� מגיבי� לאמור על מנת . ב

 ?או מ� הסובייקטיבי אל האובייקטיבי/ו, והטכני אל המופשט

 תוכ� הרפלקציה סוג הרפלקציה

. זה די מייאש. רביפעמי� והוא ס כמהניסיתי  .חבל לי שכפיר מתחמק משיחת משוב 

אינדיבידואלי  שזקוק לטיפול, דווקא הוא? לוותר הא� אני צריכה? לנהוג אתו יאי� עלי

  .לא מצליחה להביאו לשיחה ואני, מתחמק ממני, שיויחס אי

ג� כשאני . גיליתי שקשה לי מאוד לפסול תשובה. התקשיתי מאוד בבדיקת התשובות 
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הדבר האחרו� שאני רוצה . אני מחפשת צידוקי� כדי לתת ניקוד, יודעת שהיא לא נכונה

כולת לקבל טחו� שלי או חוסר ייאת חושבת שזה בגלל חוסר ב. הוא לדכא את הילד

 ? החלטות

ג� . ואי� לבנות תשובה מלאה ,הגעתי למסקנה שצרי� ללמד את כל הילדי� אי� לנמק 

למרות זאת חסרה . יש לא מעט ילדי� שהשיגו תוצאות טובות. את התלמידי� הטובי�

הנימוק לבי� הקשר בי� העובדה שה� כותבי� , בעיקר". אי� מנמקי�" לה� שיטה של

לכ� נתתי עדיפות . יא רמה בסיסית בתפקודו של אד� חושבהנמקה ה .שבא אחריה

  .לנושא הזה כדי לבסס את יכולת� לנמק

וכמה הוא , רק אחרי הבדיקה הבנתי את חשיבות השימוש במחוו� לחיזוק הביטחו� שלי 

. מורי� ה� רק בני אד� וה� לא משוחררי� ממשוא פני�. תור� להגינות בהערכה

כמתי את יכשס. עשה אלא ג� ייראהידק לא רק ימאפשר שהצ, לדעתי, המחוו�

א� פע� לא שמו עבורי . התחברתי לתסכול שלי כתלמידה, התוצאות של כל ילד בנפרד

נאתי יק. ויידעו אותי בצורה מפורטת על תשובות שעניתי במבח� "היד על הדופק"את 

 כא� תשובת� לא", "את זה עשית היטב"בילדי� שה� יכולי� לשמוע ממני עכשיו 

  ".מלאה

. אבל עסקנו בזה יותר מדי זמ�, ניתוח תכנית הלימודי� חשוב לי כמורה באופ� כללי 

לכ� חסר לי ידע בפיתוח , לא התנסינו בזה מספיק ,לדעתי, בקשר לחיבור מחווני�

, רוב� היו חשובי�. היה ג� עומס בקריאת המאמרי� ובדיו� עליה�. מחווני� חדשי�

נהניתי מהכתיבה במחברת הקשר בגלל . רעיונותאבל ארוכי� וחזרו על אות� 

   .ומשיחות המשוב שהיו לי את�, הפרטיות

  . כא� אפשר להוסי# טקסטי" כראות עיניכ" 



  65

  :על פי המודל אירוע או בעיה תרגיל לניתוח. 2

  .עיינו במודל וזהו את מיקומה של הבעיה שהצגת�. א

עשירו את נקודת המבט והוסיפו ה? לאילו היבטי� בהתייחסותכ� אי� ביטוי במודל. ב

  . היבטי� נוספי� כראות עיניכ�

  ?מה למדת� מניסיו� זה. ג

  )2006( רבקה וח� נרדי" להיות דולפי�. "ד

. כריש ודולפי�, סרדי�: של רבקה וח� נרדי מבוסס על שלושה בעלי חיי� ימיי� להיות דולפי�הספר 

ר כאנלוגי� לדרכי ההתמודדות של בני התנהגות� ותכונותיה� של בעלי חיי� אלה מופיעי� בספ

" אישיי� ותקשורת בי�"יחסי� בי�הרעיו� המרכזי של הספר הוא ש. האד� במצבי לח# ומצוקה

. ותגובה השוכני� בתוכנו והמשמשי� מעי� יועצי� פנימיי�אישית מושפעי� מדפוסי התנהגות 

ושל ") התוקפ�("ריש של הכ, ")הברח�("הסרדי� נית� להקביל להתנהגות� של את דפוסי� אלה 

  ). 22: ש�") (החכ�("הדולפי� 
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   :להל� בקצרה מאפייניה" של כל אחד מ� הדפוסי". 1

 מאפייני" 

  

 הסרדי�

אי� לי ; !פ� תיטר�, ברח –א� רצונ� לשרוד  ,לכ�ו, העול� הוא מקו� מסוכ� מאוד

אי כד ;מוטב לשתוק ;להשלי� ע� המצב ילכ� עליו, סיכוי להשפיע ולשנות דברי�

 ;לא להתנגד ולא להיכנס לעימותי� ;כדי לא להסתב� בצרות" ראש קט�"לשמור על 

, ה� לא יאהבו אותי, א� לא אהיה נחמד אל אנשי� ;הכי טוב להסכי� ולהתנצל

כדי להשיג אהבה כדאי לי בעצ� לבטל את עצמי  ;!אני אבוד –ובלי שיאהבו אותי 

 . לא שווה! אני אפס. אני בעצ� כלו� ;בפני אחרי�

  

 הכריש

כול�  –לעול� אל תאמי� לאיש  ;!פ� תיטר�, טרו� ;!העול� הוא מקו� מסוכ�

הדר� הטובה ביותר להתמודד ע�  ;אפילו הסרדיני� ה� כרישי� מחופשי�, כרישי�

יש ל� , רק א� יראו את מלתעותי� ויפחדו ממ� ;כול� היא להיות חזק ולהפחיד

 ;ואל תודה בטעויות ,אל תבקש עזרה, לעול� אל תראה חולשה, לכ�. סיכוי לשרוד

אבל , אולי לא יאהבו אות�. נכו� ;ההגנה הטובה ביותר היא התקפה! תאשי� אות�

הדבר הכי חשוב בחיי� זה שתהיה ל� שליטה מלאה על  ;יפחדו ממ� ויעריכו אות�

אל  ;אתה חייב שאנשי� יעשו את הדברי� הנכוני� בדר� של� ;מה שקורה כל הזמ�

 ;!ירצו את כל היד " תית� אצבע  ;!זה הסו� של� –א� תוותר בקצת  ;!תהייה פראייר

  !רק כרישי� שורדי�, זכור

  

 הדולפי�

א� אינני חייב לתקו� כל גור� מאיי� או , העול� הוא אמנ� לעתי� מקו� מסוכ�

בעזרת חשיבה ואמפתיה  :אני מסוגל להתמודד בדר� שלישית; לברוח מפניו

שתי דולפי� ל". התמודד בחוכמה: "של הדולפי� היאסיסמתו  .רציונאלית ויצירתית

 .זינוק וצלילה: תנועות מרכזיות

ספונטניות , אקטיביות: תכונותיו הנראות של הדולפי� מייצג את – הזינוק

  .ויצירתיות

, איפוק תכנו�, נשימה ארוכה, סבלנות: מייצגת יכולת בלתי נראית לעי� – הצלילה

  .מי לקראת פעילות אינטנסיביתצבירת כוח פני, מחשבה ארוכת טווח

) השפלה, פחד, אשמה" (סרדיניות"הדולפי� מחכה בסבלנות עד שהתגובות ה

מגיב הוא . יעברו) את הזולת לתקו�רצו� להשפיל ו, כעס" (כרישיות"והתגובות ה

לו לחשוב  מאפשרי�לאחר שהסרדי� והכריש הפנימיי� שלו נרגעי� ו, באיחור

  .בשקט

כריש (ש "והדולפי) כריש בלבוש סרדי�(ש  "הסרדי :כלאיי� רו ג� שני יצורישלושה דפוסי� אלו יצ

 ). בלבוש דולפי�

  דרכי" ליישו" המודל בסדנת ההתמחות. 2

על מנחה הסדנה לקרוא את , כדי להשתמש במודל. הדברי� שהוצגו לעיל הובאו בתמציתיות רבה

בסימני זיהוי ובהמלצות , נחותבשאלות מ, הספר עשיר בדוגמאות. הספר ולהעמיק בהבנת המודל

  .המזמני� פעילויות מגוונות להתנסות, לדרכי התמודדות
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להל� דוגמה לפעילות בסדנת ההתמחות לפני הצגת  –פעילות מכינה לפני ההיכרות על המודל 

 : המודל

  .עיינו בכתוב והגיבו בכתב באופ� הספונטני ביותר

. קות אחדות עומד להתחיל השיעור הראשו� בשליש בובעוד ד, שליש א הסתיי�. בוקר רגיל: אירוע א

ללא כל , אול� לפתע, התכוננת� לברכה בבוקר טוב שגרתי. בדרככ� לחדר הכיתה הופיעה המנהלת

ה� . חלק מ� ההורי� שוחחו עמי והזדעזעתי. טוב שפגשתי ב� עכשיו: "היא פונה ואומרת, אזהרה

זו תמונה די עגומה . נוטוניי� ודי משעממי�שהשיעורי� של� מו, טועני� שאינ� קשובה לילדיה�

וג� תקבלי על כ� הודעה , בכל מקרה נתייחס לזה בהערכה. המעלה בספק את המש� עבודת� אצלנו

  ".    אמרי עכשיו, א� יש ל� מה לומר. תתחילי להתעניי� במקו� עבודה חדש: המלצה שלי. בכתב

  : .......................... תגובת המתמחה

אני מגלה . אני גנבתי את הקלמר של דנה. שיקרתי: "תלמידה פונה אליכ� בבכי מר ואומרת: באירוע 

אני פוחדת . ומעליבי� אותי כל הזמ�, לא אוהבי� אותי. ל� כי אני לא רוצה לבוא יותר לבית הספר הזה

  ". 'גנבת'שיקראו לי , ואני מפחדת ג� מהילדי� בכיתה, להגיד את זה להורי� שלי

 : ........................מחהתגובת המת

תו� ניסיו� לאפיי� אות� ברוח , יש לנתח כל אירוע בנפרד ולדו� בתגובות השונות של המתמחי�

  . רק לאחר מכ� מומל# ללמוד את המודל. המודל מבלי לציינו

לאחר מכ� אפשר לשוב אל האירועי� . מומל# להכי� מצגת ולהסביר למתמחי� את מאפייני המודל

 . ובשיתו� המתמחי� לזהות את דפוסי תגובת� על פי המודל, שלעיל

דרכי התמודדות ; זיהוי הסרדי� והכריש שבתוכי והגורמי� לה�: נית� להעלות בדיו� סוגיות כגו�

 . אסרטיביות ועוד; ע� ביקורת או כעס

 

האחת ). ההדגשות במקור. הדוגמאות מקוצרות ומוסוות(להל� שתי דוגמאות בכתב של מתמחי� 

  10.והאחרת היא משוב בסו� השנה, קשורה באירוע

  

   ?ואי� הבאתי את עצמי למקו" ולמצב כזה למה: דוגמה א

 נולדנומסוימי� או שפשוט  במצבי� דולפי� או, סרדי�, כריש אנו בוחרי� להיות הא�

 חצי שנה לאחר? נלמד או נבחר, מולד ?חיינו הראשונות כטיפוס מסוי� בשנותועוצבנו 

על  להתעקשלא ופשוט בחרתי לא להתמודד  הא�: שואלתאני , החינו� רכתבמע כסרדי�

שאני חושבת יותר ויותר בזמ�  ככל ?או שפשוט כזאת אני ?"הסתרד�"מקומי וכבודי ול

בשבוע  לינית� לראות זאת במקרה שקרה . לבחירתינתו�  זהאני מגיעה למסקנה ש, האחרו�

אחת המורות נכנסה . יתי להדפיס תמונהוניס, מול המחשב ישבתי: שעבר בחדר מורי�

ואנחנו מנסי� לקצ# , נורא יקר הדיו: "לנזו� בי כאילו הייתי תלמידה שלה והחלהלחדר 

 !"הספר"במיוחד לא דברי� שאינ� קשורי� לבית, ממ� לא להדפיס מבקשתאני ! בהוצאות

כשכבר . מש� יוברחת, "אי� שו� בעיה, בסדר, כ�: "לא הגנתי על עצמי ורק אמרתי, כהרגלי

                                                 
  .הדוגמאות נלקחו מסדנת ההתמחות של ניצה שחר  10
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 :התלמידי�ואמרה לי לפני כל  יהיא ניגשה אלי, עמדתי במסדרו� יחד ע� אחת הכיתות

כ� כבר כמה  היא: "העזתי ואמרתי הפע�. !!"היא מפורקת לגמרי! ?עשית למדפסת מה"

נובעת  ואיננה ,דמיוני� שהיא נזפה בי כתלמידה אינה פרי ההרגשהבטוחה ש אני ".חודשי�

. שהיא לא הייתה מעזה לעשות זאת לא� מורה אחרתבטוחה אני ג� . שלימרגישות יתר 

היו מבחינתי מעליבות ה�  ,הספר"שלה כאילו ההדפסות שלי אינ� קשורות לבית המסקנות

וה� ) כאילו היא מאשימה אותי כגנבת דיו לצרכי� אישיי� הרגשתי( אישית מבחינה

ואי� סיכוי , באי� רק לזרוק כדורגופני "כי מורי� לחינו� נדמה לרבי�(מקצועית  מבחינה

הפעמי� שסיפרתי בסדנת ההתמחות על  באחת ).מעבר לכ� משהושאני ג� יכולה ללמד 

היא זו שנותנת לאנשי"  אנישחברות האמרה לי אחת , י לא יפהיברו אלישבו ד, מקרה אחר

למדתי . אני מבינה שהצדק עמה, זהשאני חושבת על  ככל .ולא להערי� אותי ,י כ�ילדבר אל

למה ואי� הבאתי את , יותר נכו� או, הגעתי כיצד היא השאלה. שהבחירה יכולה להיות שלי

, שהבחנת כמו ?בוגר? דולפי�בזמ� שאני אמורה להיות  דווקאעצמי למקו" ולמצב הזה 

 דבר ,קטנהאחרי" אני אפילו כרישה לא  בתחומי"רבות  ופעמי�, כלל� סרדי� בדר� אינני

או  במודע, משו� מה א� ,וביכולת להשיג את מטרותיי, בקשיחות, אסרטיביותבהמתבטא 

 ואולי, אני מתפקדת שלא ברצוני כסרדי�, ואולי פחד, בשלות�שלא במודע בשל חוסר

   .נבוש וילד שתלט� הורהשלי בעקבות זאת היא תגובה של  התגובה

  

   ?אי� למדתי לדבר בשפת הדגי": דוגמה ב

שנת ההתמחות זימנה . במילי� ייומחשבות יע את רגשותימאז ומעול� אהבתי לכתוב ולהבי

, בהתחלה התקשיתי לסכ�. מורי� וכמוב� במנהלת, דילמות רבות הקשורות בתלמידי�

אלה , כיווניי�"תרגו� המצבי� לשפת הדגי� העניק לי משקפיי� דו. ואז שחו אליי הדגי�

יקטיבי וקודי שפה המודל העניק לרפלקציה ממד אובי. ואלה שלי, של הסובבי� אותי

. ועוד יותר קשה היה לגלות שאתה כריש בעצמ�, זה היה נורא לעמוד בפני כריש. משותפי�

, לסיו�. הייתי בעצ� דולפי�, שכאשר חשבתי שאני סרדי�, העזרה מסביב ג� עזרה לי לגלות

   .אני מאחלת ל� שתצליחי לגרו� לכל כריש לפתח את הדולפי� שבו

  

  ":דולפיניות"עצות 

 .זיהוי דפוס התנהגותו של הזולת  עשוי לעזור בוויסות התגובה.1

  .כרישללא להפו� לסרדי� או  –מול כריש 

  .אלא לנסות להעצי�, לא לרח� –מול סרדי� 

  :אחדות שאל עצמ� שאלות, לפני שאתה מותח ביקורת. 2

  ?שב� הכריש או הדולפי�, הסרדי�? מיהו המוביל את הביקורת. א

  ?ביקורת רוח מתאי� לשמיעת נמצא במצב השיח של� הא� ב�. ב

  ?השיח לביקורת� הא� אתה מוכ� להקשיב לתגובת ב�. ג

  .הפסק מיד את הביקורת, א� ב� השיח של� הופ� את העניי� לריב. 3
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סיכו" שנה מנקודת מבט ": אוטוביוגרפיה בחמישה פרקי""
  רפלקטיבית

 ____________________________  

  איל�"אוניברסיטת בר, טלי סנקבי#

התוצר . מטרת ההתנסות המוצעת להל� היא לסכ� את שנת ההתמחות מנקודת מבט רפלקטיבית

ושאולי עדיי� , שעמ� התמודדו" בֹורות"האת הקשיי� ואת , אמור לשק� את ההצלחות

יוכל כל אחד מ� המתמחי� לסכ� כיצד התמודד ע� , דר� ההתנסות. המתמחי�, מתמודדי�

וא� היו� הוא היה בוחר בדר� , שלו ולבחו� א� הבור נשאר כשהיה או נהיה לגומה" בֹור"ה

  .אחרת

  הפעילות

  ". אוטוביוגרפיה בחמישה פרקי�"הקטע : אמצעי�

  :מהל� הפעילות

כ� שבכל פע� נית� לפתוח , המתמחי� וחלוקת הקטע המקופל בצורת אקורדיו� הצגת הנושא בפני

 . אחד" פרק"רק 

המנחה שואל את המתמחי� מה ה� , לאחר קריאת כל פרק. כל מתמחה קורא בסבב פרק אחר

 .וכ� נחשפת כל האוטוביוגרפיה, חושבי� יהיה ההמש�

המתמחי� . לאוטוביוגרפיה) ישיש(לאחר הקריאה המנחה מבקש מכל משתת� להוסי� פרק אחד 

 . משתפי� זה את זה בתוכ� הפרק הנוס� ודני� בבחירת� ובתוכ� הפרק

, שהיה לו במהל� שנת ההתמחות" בור"כל מתמחה מתבקש לכתוב בעילו� ש� על פתק את ה

 .יתמודד עמו/ מתמודד/ וכיצד הוא התמודד

. וקורא את הכתובוכל משתת� בוחר פתק אקראי ואנונימי , מערבבי� את כל הפתקי�

המנחה מפנה את תשומת לב המשתתפי� לכ� שמי שמוכ� להיחש� . המשתתפי� דני� בכתוב

" בֹורות"המי שנחש� יכול להרחיב ולהצביע על . כבעל הפתק לאחר קריאתו מוזמ� לעשות כ�

 .שבה� הוא כבר אינו נופל או שלגביה� הוא מצא דרכי התמודדות יצירתיות

המתאר ג� הוא דרכי�  11)ד"תשס, ביר�" (כבשה ואיש ע� בעיה, גדר"נית� ג� לקשר לסיפור 

 .להתמודדות ע� קושי

בסופו . וכל משתת� יוזמ� להציע דר� להתמודד עמו, נית� לפתוח את הפעילות בתיאור של קושי

שנית� לשייכ� לפרקי� השוני� בסיפור , של תהלי� יתקבל מאגר של דרכי התמודדות

 .האוטוביוגרפי

. והיא הייתה טובה מאוד, סיתי בפעילות זו בסדנת ההתמחות לקראת סו� השנההתנ :הערה

כמו כ� התקיי� שיח . ה� היו יצירתיי� מאוד בכתיבת הפרק הנוס�. המתמחי� שיתפו פעולה

תו� העלאת דרכי התמודדות , שהעלה הסתכלות על קשיי� מנקודות מבט שונות, מעניי� ותור�

  . שונות ויצירתיות

                                                 
  :הסיפור בצירו� פעילויות נמצא ג� באתרי� 11

http://www.yeladim-edu.org.il/docs/stuff/lehitmoded_im_baaya2.pdf 
 
http://www.mkm-haifa.co.il/schools/ofarim/ktiva/gader_kivsa/gader_kivsa.htm  
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   12של הסיפור האוטוביוגרפילהל� הטקסט 

  אוטוביוגרפיה בחמישה פרקי" קצרי"

  מאת פורשיה נלסו�

  נמרוד קד": מאנגלית

  פרק ראשו�

  .אני הול� ברחוב

  .יש בור גדול במדרכה

  .אני נופל לתוכו

  .אני אבוד

  .אני חסר אוני�

  .זו לא אשמתי

  .לוקח לי המו� זמ� לצאת מהבור

  פרק שני

  .אני הול� באותו רחוב

  .ר גדול במדרכהיש בו

  .אני מעמיד פני� שאינני רואה אותו

  .אני שוב נופל לבור

  ,אינני יכול להאמי� שאני שוב באותו מקו�

  .א� זוהי לא אשמתי

  .עדיי� לוקח לי המו� זמ� לצאת מהבור

  פרק שלישי

  .אני הול� באותו רחוב

  .יש בור גדול במדרכה

  .אני רואה אותו

  .אני עדיי� נופל לתוכו

  .של הרגלזהו כוחו 

  .עיניי פקוחות

  .אני יודע היכ� אני נמצא

  .זוהי אשמתי

  .אני יוצא מהבור מיד

                                                 
    http://members.fortunecity.com/chezmoi/fathole.html:  המקוריקישור לטקסט  12 

  http://www.rudy.org.il/Autobiography.cfm:בעברית קישור לטקסט
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  פרק רביעי

  .אני הול� באותו רחוב

  .יש בור גדול במדרכה

  .אני עוק� אותו

  פרק חמישי

  .אני הול� ברחוב אחר

  מקורות

  .הוצאת סער: אביב"תל, כבשה ואיש ע� בעיה, גדר). ד"תשס(יעל , ביר�
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  כה מעצבתלקראת הער

_________________________________________________________ 

  לטכנולוגיה ולאמנויות, המכללה לחינו� –סמינר הקיבוצי� , תיקי זהר

  מבוא. 1

מרכז מסיטה את , על ידי בעלי תפקידי� בשדהבשנת ההתמחות המתבצעת , המתמחה תהערכ

על כ� לתוצאות ההערכה בשדה . ל ג� הילדי�הספר וא הכובד מ� המוסד האקדמי המכשיר אל בית

מ� הטע� הזה יש . ולאיכותה יש השפעה מכרעת על מידת הצלחתו של המתמחה בשנת ההתמחות

הבטיח שהמתמחי� ליש . לעסוק מוקד� ככל האפשר במהל� סדנת ההתמחות בנושא ההערכה

הערכה יתבסס על ולוודא שתהלי� ה, את מושגיה ואת משמעויותיה, מביני� את מטרות ההערכה

משוב השיחות והצפייה מועדי , ע� החונ�המפגשי� כגו� מועדי , עדויות מתועדות ורשומות

  . רצופותה

מטרות ". אי�"לבי� ה" מה"ההבחנה בי� מטרות ההערכה לבי� תפקידיה דומה להבחנה בי� ה

ילו וא, איכות� או שוויי� של האובייקטי� הנבדקי�, ההערכה עונות על השאלה מהו ערכ�

תפקידי ההערכה מתמקדי� בדר� או באופ� שבו מטפלי� או עושי� שימוש במידע שפעולת 

  ).2004, לוי וזהר; 2005, זהר(ההערכה מספקת 

מטרת ההערכה אינה שונה ממטרותיה� של בעל מפעל המבקש להערי� את היק� המכירות של 

ל זוג המעוניי� לרכוש משכנתא של יצר� מכוניות המתכנ� לייצר דג� חדש של מכונית או ש, מוצריו

תהלי� איסו# הנתוני" נועד לצורכי הפקת לקחי"  בכל הדוגמאות הללו. זולה מבנק כלשהו

. מעריכי� על מנת לקבל החלטות המתבססות על מידע תק�. כ� ג� בחינו�. וקבלת החלטות

ה� אלה מקבלי ההחלטות בחינו� . איסו� נתוני� הוא תנאי הכרחי לקבלת החלטות רציונליות

  . שהמידע המופק מ� ההערכה עשוי לשרת את צורכיה�

ההבדל העיקרי בי� מקבלי ההחלטות מתמקד בשאלה אילו צרכי� המידע שהופק מ� , בהקשר זה

ברמה , קרי, ונית� להבחי� בי� מקבלי החלטות ברמת המאקר, בהכללה. ההערכה משרת

לומד והמורה או ברמת המתמחה קרי ברמת ה, ובי� מקבלי החלטות ברמת המיקרו, המערכתית

מקנה רישיו� " עבר"ציו� (ברמת המאקרו מתקבלות לרוב החלטות לצרכי� פורמליי� . והחונ�

הערכה (ברמת המיקרו מתקבלות החלטות לצורכי עיצוב הלמידה וההוראה ושיפור� ). הוראה

  . הערכה מעצבת כרוכה במת� משוב שוט�). מעצבת

למשוב שלושה מאפייני� . כתגובה לפעולותיו ובהתא� לה�הוא המידע שנית� ללומד  המשוב

בדר� כלל בעל פה או , הוא מועבר ללומד באופני� שוני�, הוא מופיע אחרי הפעולה: עיקריי�

  ).2003, חטיבה(והוא מיועד להשפיע על התנהגותו , בכתב

, לטענת�. רואי� במשוב מרכיב חשוב בתהלי� הלמידה) Gipps & Stobart, 2003(גיפס וסטוברט 

ה� . המשוב גור� לנות� המשוב ולמקבלו להיות שותפי� באחריות ה� להערכה וה� ללמידה

 descriptive" (תיאורי"לבי� משוב   (evaluative feedback)"מערי�"מבחיני� בי� משוב 

(feedback .הוא משוב ביקורתי �משוב תיאורי מתמקד בנושא . המתבסס על נורמות, משוב מערי

אי� לקחת כמוב� מאליו את העובדה . קשור בפעולה או בביצוע ספציפיי� על מנת לשפר�ספציפי ו

המשוב צרי� להיות כזה המסייע למקבלו להבי� מה עליו לשפר . שעצ� מת� המשוב מוביל לשיפור
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א� המתמחה אינו . דרושה התערבות של הכוונה, כדי להפיק את המיטב מ� המשוב, על כ�. וכיצד

  . עליו לשאול שאלות הכוונה, בי� כיצד לשפר את תפקודויודע או אינו מ

התייחסות ויצירת ) 1: של משוב יעיל �מצביע על שישה מאפייני) McMillan, 2001:120(מקמיל� 

הצבעה על תיקוני� ועל ) 3 ;הצבעה על התקדמותו של התלמיד) 2; קשר לסטנדרטי� של ביצוע

אפשר ג� להציע  תרגול . די הפניה למקור ספציפישיפורי� ספציפיי� על ידי מת� דוגמה או על י

משוב ) 5; משוב הנית� לעתי� קרובות ובאופ� מידי) 4; נוס� של מיומנות או תוכ� ספציפיי�

לתת , למשל, אי� טע�, לפי מקמיל�. עקרוניות" שגיאות מפתח"התמקדות ב) 6; מפורט ומתאר

שגיאת ("עות המשמעותית ביותר אלא יש להחליט מהי השגיאה או הט, משוב מפורט וספציפי

שגיאת "משוב יעיל צרי� לענות למערי� על השאלה מה גר� ל. שיש להתייחס אליה") מפתח

ועליו , עליו להדרי� כיצד להימנע בעתיד מ� השגיאות שנעשו ומ� השגיאות הדומות לה�, "המפתח

  .לציי� בפני המוער� מה הוא ביצע באופ� ראוי

 המשוב .שיפורהטעונות ונקודות חיוביות נקודות א באופ� ברור השוט� יש לציי� אפומשוב ב

אודות טיב עבודתו של על בי� המתמחה ל קיי� בי� החונ�מתאת השיח המילולי ה �משק

על כ� יש להבטיח שהמתמחי� מביני� את חשיבות התייחסותו של החונ� לקטגוריה . המתמחה

  . שמירת יחס רציני של החונ� כלפיה�בטופס ההערכה המעצבת ולהקפיד על " נקודות לשיפור"

סוגיה נוספת שחשיבותה רבה בשנת ההתמחות היא ההבחנה בי� הערכה מעצבת לבי� הערכה 

אי� להסתפק בהצהרה שהערכה מעצבת מתקיימת במחצית הראשונה של שנת . מסכמת

המתמחי� חייבי� להבי� את המשמעויות . ואילו ההערכה המסכמת מתקיימת בסופה, ההתמחות

  . ואת התפקידי� של כל אחד מסוגי ההערכה

 summative(ובי� הערכה מסכמת ) formative assessment( את ההבחנה בי� הערכה מעצבת

assessment (קבע לראשונה סקריוו� Scriven, 1967) .( הכוונה היא שמטרתה " מעצבת"במונח

הערכה , לעומת זאת. העיקרית של ההערכה היא לאתר צרכי� לימודיי� ספציפיי� כדי לשפר�

סו� סמסטר או סו� (מסכמת משרתת צרכי� כמו מת� הערכה כללית על הישגי� בזמ� מסוי� 

) accountability( מת� ציו� בתעודה או מת� די� וחשבו� לגורמי� אחרי�, )שנת הלימודי�

 אי� לקשור את אלמנט הזמ� כתכונה המבחינה בי� הערכה מעצבת, ע� זאת). 1997, בירנבוי�(

 סדלר. זמנית"משו� שכל אחת מה� יכולה להתבצע בכל נקודת זמ� וג� בו, לבי� הערכה מסכמת

Sadler, 1989) ( מדגיש נקודה זו וטוע� כי המפתח להבחנה בי� הערכה מעצבת ובי� הערכה

הערכה יכולה להיות . אלא המטרה ומידת ההשפעה של ההערכה, מסכמת אינו העתוי או התזמו�

מתבצעת במהל� הלמידה של יחידת תוכ� כלשהי או במהל� כל תקופת למידה מסכמת ג� כשהיא 

רק כאשר המשוב מדרי� ומכוו� את הלומד לזהות ולהבי� את נקודות החוזק והחולשה . מסוימת

  .תיחשב ההערכה למעצבת, של ביצועיו

י משתייכי� לאלה הרואי� במשוב את הרכיב העיקר)  ,2003Gipps & Stobart( גיפס וסטוברט

  : בעניי� זה ה� כותבי�. בהערכה מעצבת

It is a key aspect of assessment for learning and of formative assessment 

in particular. Formative assessment is the process of appraising, judging, 
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or evaluating students’ work or performance, and using this to shape and 

improve their competence. (557-558) 

  

את תפקודו של המתמחה ואת  לשפרהיא  ההערכה המעצבתה המרכזית של מטרה, לסיכו�

  . ולתת משוב מהימ� על איכות עבודתו, הישגיו

לטפח מטרתה היא . הערכה זו היא מילולית ומאפשרת לבטא בפירוט את יכולותיו של המתמחה

של הפעולות  מעשיתתו� ציו� תחומי התפקוד הטעוני� שיפור והגדרה  ,את כישוריו המקצועיי�

  . לשפר את עבודתוכדי לנקוט  יושעל

הערכה מעצבת שבוצעה כהלכה תשמש בסיס בונה להתפתחותו המקצועית של המתמחה במהל� 

היא ג� תצור� כמסמ� ו, הערכה זו היא אחד המסמכי� המצורפי� להערכה המסכמת. השנה

  .להתכנס ששתידררר במקרה עדת עוחובה בו

שלב ההתנסות בנוי מחמש . שלב עיוני ושלב התנסות: התהלי� המוצע להל� כולל שני שלבי�

  . פעילויות שונות

  תיאור התהלי�. 2

  מידע והבהרת מושגי": שלב א

  :  מידע על מועדי ההערכה ועל סוגיה. 1

  . ע� החונכי�שיחות קיי� במהל� השנה באמצעות מתהשוט� משוב  �

  .  טופס נתו�ת באמצעות ערכה מעצבת במהל� חודש ינואר של שנת ההתמחוה �

 . ערכת הערכה נתונהבאמצעות  הערכה מסכמת בסו� שנת התמחות �

ודיו� , הערכה מעצבת והערכה מסכמת, כמו משוב, הרצאה על המושגי� הבסיסיי�: במליאה. 2

   . במטרות ובתפקידי� של כל אחד מה�

אול� זוהי , כרי� למתמחי�אמנ� מ>" הערכה מסכמת"ו" עצבתהערכה מ" "משוב"המושגי� 

. על תפקידיה� ועל ההבדלי� ביניה�, הזדמנות טובה לבסס את הכרת� ולעמוד על מטרותיה�

הבנה של המושגי� ושל התהליכי� עשויה לסייע למתמחה לנתב את הדיאלוג שלו ע� החונ� 

  . חי� את תלמידיה�ובכ� להשפיע ג� על הערכת המתמ, לכיוו� פורה ויעיל

  . מומל# לדו� במושגי� ולהסתמ� על הידע הקוד� של המתמחי�

  :שאלות לדיו� יכולות להיות

לש� מה נחוצה הערכה , על סמ� ידיעותיכ� עד כה ועל סמ� עמדותיכ� כלפי ההערכה �

  ?ואת מי היא משרתת

 ? הא� מטרת ההערכה בתחו� החינו� שונה באופ� מהותי מהערכה בתחומי� אחרי� �

  ?  לש� מה זה נעשה. הדגימו הערכות שונות שביצעת� לא בתחו� החינו� �



  77

  ?מה בי� הערכה מעצבת לבי� הערכה מסכמת: סיכו�. 3

 הערכה מסכמת הערכה מעצבת

 .שופטת את רמת ההצלחה של שנת ההתמחות .מספקת משוב במהל� שנת ההתמחות

מספקת נתוני� על מהל� ההתפתחות המקצועית 

 .של המתמחה

ההתפתחות המקצועית של רמת קת נתוני� על מספ

 .המתמחה

את  להעלותר את תפקוד המתמחה ולשפמיועדת 

 .ורמת ביצועי

ת א גילהצתפקוד המתמחה ואת  סכ"ל מיועדת

 .ביצועיו רמת

 .ג� ציוני�מכילה מילולית ומספרית ו .ציוני� אינה מכילהלרוב מילולית ו

אופ� ב תהלי� של איסו� מידע על המתמחהשקפת מ

 .תדיר ומתמש�

של המידע שנאס� על המתמחה  סיכו"מהווה 

 .מיו�מיועדת לצורכי  .לאור� השנה

הכוונה לקראת ההערכה להכנה ול שמשתמ

 .מסכמתה

 .מוכרת למתמחה כתוצאה מתהלי� ההתמחות

  

  שאלות לדיו�. 4

מה דעתכ� על הטענה שהחונ� או המורה אינ� יכולי� לבצע ג� הערכה מעצבת וג�  �

 ?שכ� ה� אינ� מתיישבות זו ע� זו, כה מסכמת במהל� עבודת� השוטפתהער

 ?  אילו תכונות ומאפייני� נדרשי� ממערי� טוב �

  ?הוראה והערכה, מה הקשר בי� למידה �

   התנסות בהערכה עצמית מעצבת: שלב ב

אול� הכנה טובה של , על החונ�אמנ� באופ� רשמי ערכה המעצבת מוטלת ההאחריות על מת� ה

וג� להצביע באופ� , לקראתה עשויה לסייע לו להתמקד בנקודות החוזק שלו ולהדגיש� המתמחה

הכנה כזו תאפשר לו עקוב אחר נקודות אלו לקראת ההערכה . מושכל ובוגר על הטעו� שיפור

  . המסכמת

יש לצייד את המתמחי� בעותק של טופס ההערכה ולקיי�  :הכרת טופס ההערכה –במליאה . 1

מומל# להדגי� בכל תחו� או . של כל אחד מתחומי ההערכה בג� או בבית הספרדיו� על משמעות 

פירוט במונחי� של ביצוע משמעו ניסוח היגד . קטגוריה היגד אחד המנוסח במונחי� של ביצוע

ניתנת לבדיקה על ההיגד לתאר התנהגות ה. המסביר את ההתנהגות המצופה מ� המתמחה

 ותנחלהו למתמחה �מוב עליו להיות. יה או אמצעי אחרולהערכה מדויקת ומפורטת באמצעות צפי

ניסוח זה במונחי ביצוע ממלא תפקיד של מחוו�  .אותו מה עליו לעשות על מנת לשפר את ביצועיו

  . בהערכת המתמחה את עצמו

כל קבוצה תהיה . פירוט מעשי של התחו� להערכה :פירוט תחומי ההערכה –עבודה בקבוצות . 2

רצוי שכל תחו� ינותח על ידי שתי , א� נית�. שלושה תחומי�" שניי� אחראית על פירוט של

  . מומל# לבצע חלק זה בשני מפגשי�. על מנת שייווצר בסיס להשוואה, קבוצות לפחות

  :ההנחיה המוצעת היא



  78

תשובותיכ� נבנה  כלמ. תחו� שעליכ� לנתחל) רצוי יותר(שלוש דוגמאות לפחות  הביאו

   .טקסונומיה מפורטת לתחו� זה

  : להל� טבלה שתסייע לכ� במילוי המטלה

  בג�

 היחס לילד ולקבוצה: התחו�

 פירוט התחו�

1  . 

2. 

3 . 

4 . 

5 . 

6 . 

7 . 
  

  בבית הספר

 יכולת הוראה: התחו�

 פירוט לדוגמה קטגוריות 

 . 1 שליטה בתחו� הדעת

2 . 

 . 1 תכנו� לימודי�

2. 

 . 1 ארגו� זמ�

2. 

 . 1 שיטות הוראה

2. 

 . 1 תהליכי למידה והערכה  

2. 
   

  שיתו� סמלי בתוצרי� –עבודה במליאה . 3

לאחר מכ� מומל# שמנחה . שלושה היגדי� מתוצריה"תחילה יש לאפשר לכל קבוצה להציג שניי�

להמלצה זו שני . הסדנה יאסו� את התוצרי� מכל הקבוצות ויעבד אות� לתוצר טקסונומי אחד

הדבר מאפשר , האחר. המתמחי� ברישו� ההיגדי� שגוזל זמ� רבלא להלאות את , האחד: טעמי�

את ההיגדי� וא� להוסי� עליה� היגדי� שלא באו לידי ביטוי בתוצרי " ללטש"למנחה הסדנה 

  .המתמחי�
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הפירוט נועד . בהמש� המסמ� מפורטי� בשתי טבלאות תחומי ההערכה בג� ובבית הספר: הערה

רוט התחומי� וכ� להשלי� את רשימת ההיגדי� לסייע למנחי� להנחות את המתמחי� בפי

  . פירוט זה יסייע למנחה לבנות את ד� ההערכה לקראת הפעילות הבאה. שנתקבלה בפעילות

  הערכה עצמית מעצבת –עבודה יחידנית . 4

מטרת המטלה היא . יש לצייד כל מתמחה בטופס הערכה מקורי וברשימת ההיגדי� השלמה

המתמחה  יצטייד בהערכה . צבת בכל אחד מתחומי ההערכהשהמתמחה יבצע הערכה עצמית מע

שישמשו , כדאי להמלי# בפני הסטודנטי� להוסי� דוגמאות. זו לקראת שיחת ההערכה ע� החונ�

  . עדויות להערכותיה�

  הפקת לקחי� וקבלת החלטות בעקבות ההערכה של החונ� –עבודה יחידנית ובמליאה . 5

את טופס ההערכה " גונזי�"ולפני ש, ולתוכ� ההערכהעל מנת לתת משמעות לתהלי� ההערכה 

ולנסח חמש , כל מתמחה מתבקש לסכ� את נקודות החוזק ואת נקודות החולשה שלו, המעצבת

אי� חובה להציג חלק זה בפני מנחה הסדנה או . החלטות לפחות שעליו לקבל בעקבות ההערכה

מטרת הפעילות היא לאתר . רתומוב� שכל מתמחה משת� לפי רצונו ועל פי בחי. בפני הקבוצה

, ברמה האישית. שנית� לשפר� במסגרת סדנת ההתמחות, צרכי� משותפי� לרוב משתתפי הסדנה

נית� להמלי# למתמחי� לעקוב אחר הנקודות הטעונות שיפור שצוינו בטופס ההערכה ולאסו� 

  . עדויות המעידות על שיפור לקראת ההערכה המסכמת

  13ירוט"תחומי ההערכה המעצבת ופ. 3

הנדרשות מ� המתמחה כעובד הוראה חדש בזיקה למסלול משקפי� את היכולות מי ההערכה תחו

  . ולהתמחות שאליה� הוכשר ושבה� השתלב במערכת החינו�

ע� דוגמאות של היגדי� או של מחווני� המפרטי� , להל� תחומי ההערכה המעצבת בג� הילדי�. א

  .  את התחו� המוער�

 ההיחס לילד ולקבוצ. א

 .יוצר אווירה רגועה ונעימה בג� ו יחס ח� ואמפתי לילדי�המתמחה מגלה 

  .ולהיענות לה� ,הילדי�חברתיי� של הרגשיי� וה, �יטיבייהקוגנ �צרכיהמסוגל לזהות את המתמחה 

 .הילדי� רכיולצ מסוגל לגלות גמישות ולהתאי� את עצמוהמתמחה 

 .פעולהעזרה ושיתו� , קבלה, מעודד פתיחותהמתמחה מגלה ו

                                                 
. עבור אג� ההתמחות 2005כתבה וערכה הודיה הופמ� בפברואר , שליקטה" תיק לחונ�"הפנימי בסיוע המסמ�   13

  .   תודה מיוחדת להודיה
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 תו� הנמקה והערכה תכנו� תכנית עבודה. ב

פדגוגי  שיקול דעתמגלה . על ידע דיסציפלינריהמבוססות מסוגל לתכנ� יחידות הוראה רציפות המתמחה 
  .ודידקטי בזיקה  למטרות ההוראה

  .דיבור בשפה עשירה ותקינה, בהירות לשונית, ניסוח כושר כמו   ,שליטה בלשו�המתמחה בעל יכולת 

 ארגו� הזמ�של תהליכי הלמידה ושל , דרכי ההוראהבתכנו� ובבחירה של שיקול דעת מתמחה מפעיל ה
  .בשונות שבי� הלומדי�ובהתחשב  לשלבי ההתפתחות של הילדי�בהתא� 

 . בטוחה ומוגנת, נעימה, פיזית אסתטיתסביבה ולעצב לארג�  המתמחה בעל יכולת 

הפעילויות התרבותיות והחברתיות בג�  ותקצובתיאו�  ו�כג ,כישורי ניהולהמתמחה בעל יכולת לגלות 
 .הילדי�

  . בג� הילדי�בקרב  �ייוחברתי�  מוטורי, י�רגשי, יי�קוגניטיב� מאפייני לזהותהמתמחה בעל יכולת 

  . מגוו� של שיטות הערכה המתמחה בעל יכולת להפעיל

 . הילדי�של  ודיה�תפקלדווח להורי הילדי� דיווח שיטתי ומנומק על המתמחה בעל יכולת 

 אכפתיות ומעורבות בעשייה החינוכית, אישיות חינוכית. ג

  .שלו בהופעתו ובעשייה החינוכית, דוגמה אישית בהתנהגותו שמשהמתמחה מ

  .מעורבות ויוזמה בעשייה חינוכית, המתמחה מגלה אכפתיות

  . א� לנסיבותבהת הוריה�ע� ע� הילדי� ו ,ובלתי פורמליפורמלי , קשר פתוחיוצר המתמחה 

 שימוש במקורות מידע. ד

כלי� טכנולוגיי� וספרות , אמצעי� דידקטיי� :כגו� ,משתמש במקורות מידע מגווני�המתמחה 
  .מקצועית

  .בהדרכה ובמפגשי� ע� הפיקוח, במידע המועבר בהשתלמויות המתמחה נעזר

  עמ�איתור בעיות והתמודדות . ה

  .עמ� בצורה יעילההמתמחה מסוגל לאתר קשיי� ולהתמודד 

 שיתו# פעולה ע" הצוות החינוכי בג� ומחוצה לו. ו

בכלל וע� הסייעת  חינוכי בג� ולשת� פעולה ע� כל חברי הצוותהצוות את המסוגל להוביל המתמחה 
  .בפרט

  .ועד ההורי�ות ובישת� פעולה ע� הממוני� המקצועיי� וע� הגופי� ברשות המקומהמתמחה מ

  .ועוד לשכת הרווחה, יוע#, פסיכולוג :כגו� ,תמער� התמיכה המקצועי� בגורמימסתייע בהמתמחה 

  קורת מקצועיתיקבלת ב. ז

  .קורת מקצועיתימגלה נכונות לקבל משוב ובהמתמחה 

  .הכוונה מקצועיתומגלה נכונות לקבל תמודד ע� קשיי� המתמחה מ

  התפתחות מקצועית במהל� שנת ההתמחות. ח

  . אישית"להתפתחות מקצועית )ציהמוטיב(הניעה המתמחה מגלה 

  .תו� למידה משגיאות, המצטברי� במהל� שנת ההתמחות �ואת הניסיוהמתמחה מייש� את הידע 

  .נית� להבחי� ולהצביע על שינויי� לטובה בעבודת המתמחה בזיקה לסעיפי� שפורטו לעיל

  

מחווני� המפרטי� ע� דוגמאות של היגדי� או של , להל� תחומי ההערכה המעצבת בבית הספר. ב

  .  את התחו� המוער�

 יכולת הוראה. א

, מושגי יסוד –את מהות המקצוע , של המקצוע את מבנה הדעת המתמחה מכיר: שליטה בתחו" הדעת
  . שיטות הוראה –וכ� את מהות הוראת המקצוע , עקרונות וכדומה

ומגלה , ידע דיסציפלינרי עלהמבוססות מסוגל לתכנ� יחידות הוראה רציפות המתמחה : תכנו� לימודי"
  .פדגוגי ודידקטי בזיקה  למטרות ההוראה שיקול דעת

 .בהתחשב בצורכי הילדי� מסוגל לארג� ביעילות את הזמ�המתמחה : ארגו� הזמ�
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  . המותאמות לצורכי הילדי� ולמקצוע, הוראהמגוו� של שיטות  המתמחה מפעיל: שיטות הוראה

הליכי הלמידה ומסוגל לזמ� לתלמידיו התנסויות התואמות תב המתמחה שולט: והערכה תהליכי למידה
המתמחה מסוגל . תו� התחשבות בשונות ביניה�, הרגשית והחברתית, הקוגניטיבית �את התפתחות

מעקב רצו� אחר הישגי המתמחה מקיי� . מגוו� של דרכי הערכה המותאמות לשיטות ההוראהלהפעיל 
  .ומתעד� הלומדי�

 ניהול כיתה. ב

יחסי גומלי�  י�מאפשרה, סביבה חברתית תומכתואקלי� כיתתי חיובי אחראי על בניית  המתמחה
  .ושיתו� פעולה

  . כיחידי� וכקבוצה ,מעורבות פעילה של הלומדי� בתהליכי הלימודהמתמחה מעודד 

  .ומעודד� להצלחה בלימודי� �תלמידיאת ה מאתגרהמתמחה 

  .�השוני� של הלומדי �לצורכיהגמישות  המתמחה מגלה

לשיטות המותאמת סביבה לימודית ומעצב , המתמחה מגלה מודעות לאסתטיקה של המרחב הלימודי
 .ההוראה ולתפיסה החינוכית המנחה אותו

 מילוי תפקידי חינו�. ג

המתמחה מעודד . ועוד ועד כיתה, הורי�כמו אספת  ,ותחברתיהמתמחה מגלה יכולת להפעיל מסגרות 
  .ותקנו� כיתה כיתהעיתו� ות כגו� תלמידי� בהפעלומנחה 

 ע� מכלול  החברה כמוקד של פעילות חינוכית וכאמצעי יעיל להתמודד המתמחה מסוגל להפעיל את שעת
  .תרבותי או פוליטי, חברתי, נושאי� בעלי אופי אישי

  . חגיגות ועוד, כמו טיולי�, ספרה ביתלחו# מו הכיתל חו#מעילויות המתמחה מפעיל  ומשתת� בפ

 ביתלחו# מופעילויות , ימי עיו�או  כגו� מסיבות שכבה, לכיתה חו#מל ליזו� פעילויות המתמחה מסוג
  . כגו� טיולי� וסיורי� לימודיי�, ספר

" קיי� ערוצי תקשורת פתוחי� ובלתימו פתחהמתמחה מ. ע� הורי�רצי� וחיובי קשר  המתמחה מקיי� 
ורמלית המוטלת עליו כמורה מקצועי הדיווח הפ מעבר לחובתג� , פורמליי� ע� הורי התלמידי� בכיתה

  . וכמחנ� במסגרת יו� הורי�

 השתלבות ומעורבות. ד

הכוונה היא . כפו� לנוהלי העבודה של בית הספר ומקיי� אות�המתמחה  :ספרה הלי ביתוקיו" נ
 השתתפות סדירה בישיבות צוות המורי� ,מילוי תורנויות ,עמידה בלוחות זמני�: כגו�נהלי� ל
  .הספר השתלמויות ביתהשתתפות בו

וזמה ונכונות להיענות לאתגרי� מעבר לחובות התפקיד ולנוהלי העבודה י המתמחה מגלה: יוזמה
  . הקבועי� המוטלי� עליו

      " מסוגל לפתח יחסי עבודה וערוצי� של תקשורת בי�המתמחה : הספר קוד יעיל בתו� מערכת ביתתפ
, מרכזי שכבה, סוציאליתה העובדת, ועצת החינוכיתהיכמו , אישית ע�  ממלאי תפקידי� בבית הספר

 .לקידומ� של התלמידי� הספר את משאבי בית היטבבמטרה לנצל , בית הספרמרכזי מקצוע ומנהל 
או  של שכבת הגיל כגו� סגל מחנכי� ,לק פעיל בעבודת צוות בהרכבי� קבועי�המתמחה מרבה לקחת ח

  .צוות של מורי מקצוע 

  .עבודתו ובסביבה שלבהקשר החברתי פעילה ויצירתית  מעורבותמגלה המתמחה : עורבותמ

  .עמיתיו המורי�למגלה יחס קולגיאלי וסולידריות המתמחה 

  אחריות מקצועית. ה

� נולהגיע לפתרו ע� בעיות להתמודד מסוגלהוא . שלו מקצועיתהתפתחות הלאחריות המתמחה מגלה 
  .בדר� של לימוד עצמי

ולקיחת חלק  דר� קריאה עצמית בספרות מקצועית י� מקצועיי� שוני�וא� להשתל� בתחומהמתמחה ש
  .  ומחוצה לו ספרה ביתבבצוותי השתלמות 

למצות את  כדיכיתה כמחנ� ה� כמורה וה� מסוגל לפעול בכל המישורי� של עבודתו המתמחה 
  . במסגרת נוהלי בית הספרהאוטונומיה שלו כמורה 

  .תלמידיו וכדי לדאוג לרווחת�ל ש ענייניה�די לקד� את המתמחה פועל כ

   .קצועיתומ הערכה מנומקתומסוגל לתת לה�  ההורי�התלמידי� וכלפי המתמחה מגלה אחריות 

  .   הרצוי, האתי והאישי, המתמחה ער לקוד ההתנהגות

 צמיחה והתפתחות מקצועית. ו
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  .במהל� שנת ההתמחותשצבר סיו� יהנאת מייש� את הידע והמתמחה 

  .אישית ומקצועיתלהתפתח  צו�רמגלה המתמחה 

  

ואת אלה שפורטו  פסי ההערכהוהתבחיני� המפורטי� בטחשוב שג� החונכי� יכירו את : הערה

תבחיני� אלה יכולי� לשמש . זאת כדי שיוכלו לתאר על פיה� את עבודת� ע� המתמחה. בסדנה

יבת ההערכה כאמצעי להכוונת שיחות המשוב וכמחווני� לכת, ככלי לצפייה בשיעורי המתמחה

. הכרת התבחיני� תסייע ליצירת שיח ולבניית שפה משותפת בי� המתמחה לבי� החונ�. המעצבת

את נקודות החוזק ואת נקודות התורפה והקושי , את הידע שלו, המתמחה יוכל לבחו� את עצמו

  .והחונ� יוכל להעריכו על בסיס אות� הקריטריוני�, שלו

המשמשי� דוגמה לתוצר , של מתמחי� בג� ובבית הספרלהל� שתי דוגמאות של הערכה מעצבת 

  .של התהלי� שתואר לעיל

  דוגמה להערכה מעצבת בג�

  

  היחס לילד ולקבוצה . 1

מאפשרת לילדי� לממש את . ילדי� ויוצרת אווירה רגועה ונעימה בג�כלפי המגלה יחס ח� ואמפתי 

אני , לדוגמה. יענות לה�ומשתדלת לה ה�קשובה לצרכי� הרגשיי� והחברתיי� של. יכולותיה�

מתעניינת בשלומו או מחמיאה לו על התנהגות , מקפידה לשוחח במהל� היו� שיחה קצרה ע� כל ילד

אני פותחת בוקר מפגש כל  ,הלדוגמ. ה�רכיוופי הפעילות לצעל ידי התאמת אמגלה גמישות . חברית

חר כדי להוביל במשחק מדי פע� אני בוחרת בילד א. כלשהו כדי להנעי� את הכניסה לג�משחק ב

כי  תרגשילכ� ילדי� שזקוקי� של במיוחד , שלויכולת התחושת את במטרה להעצי� ולבסס התנועות 

עצמאות , מאפשרת יכולת בחירה חופשיתבג� חינוכית הסביבה ה. ופחות נשמעי� בג� נגררי�ה� 

 "מעשי� הטובי�פיצת ה"משחק שנקרא הנהגתי  ,הלדוגמ. חברות ועזרה, ובמקביל מעודדת שותפות

  .  הדדית שיתו� ועזרה, חברותלעודד שתפקידו 

מפלה ואני מוצאת את עצמי , קשה לי לשמור על איזו� במת� תשומת לב שווה לילדי� – לשיפור ודותנק

  . השוויו� לא מגובש אצליער� . החזקי�לעתי� על חשבו�  הילדי� החלשי� בקבוצהאת לטובה 

  תכנו� תכנית העבודה. 2

א� שיניתי והתאמתי אותה , גני הילדי�בהתא� לתכנית של נית עבודה כללית לכל ילדי הג� תכתי בני

פע� בשבועיי� אני מעדכנת את התכנו� , למרות זאת. בג� רכיה� המיוחדי� של הילדי�וצללאופיי� ו

ת אני כותבת לי בפרוטרוט מה אני הולכת לעשו. פעילויות ומפגשי�, וזה כולל סדר יו�, לתכנית עבודה

מושגי� תוכ� המתבסס על התכנו� כולל . ומה המטרות שלי, כמה זמ� הוא ייקח, בכל מפגש

ותו� , תוכני החגי� כוללי� מושגי� מרכזיי� שמשולבי�  במשחק ובסיפור ,לדוגמה. דיסציפלינריי�

המטרות מייצגות את . לילדי�א "תלבתי ג� תכניות במקביל כת. כדי סיפור אני מסבירה את המושגי�

 .וההורי� יחדות הצוות דע

ומ� הצד השני סביבה , בה הילד לוקח חלק מצד אחדש) שאינה מציפה(ארגו� סביבה חינוכית נעימה 

הילדי� בוחרי� א� לתלות את ציוריה�  ,הלדוגמ .שיוצרת גירוי ועניי� אצל הילדי� ומזמנת למידה

 . ושותפי� ג� בבניית לוח התוכ�, ואיפה

 ,הלדוגמ. על הילדי� להבי� אותינסחת באופ� מסורבל המקשה תלעתי� מ – לשיפורודות נק

ניהול הכישורי  .מצד� לה הרבה שאלותעבלבל את הילדי� והוזה  ,"עתיד"במושג המופשט השתמשתי 

אני ג� מתקשה לתקצב את . כבר קרה לי שיצרתי סתירות בתיאו� בי� הפעילויות. שלי טעוני� שיפור

    .לי להוציא מכיסי כס� כבר יצא. האירועי� המיוחדי� בג�
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  אישיות חינוכית. 3

כל נושא  .ההורי� וג� כלפי הילדי� ,עשייה החינוכית כלפי הצוותבמהווה דוגמה אישית בהתנהגות ו

א� אני מלמדת , לדוגמה. שאני מלמדת בג� אני משתדלת לשמש דוגמה ולהראות שג� אני עושה

 .את הצלחת ואראה לכול� שאני עושה זאתג� אני אפנה , שצרי� לפנות את הצלחת בסו� הארוחה

של קשובה לצרכי� של הצוות ו ,מקבלת משוב, מעורבות ויוזמה בעשייה חינוכית, מגלה אכפתיות

, הילדי� והצוות ,קשרי� ע� ההורי�משקיעה ב. הילדי� במקביל למטרות החינוכיות שהוצבו

  .אמו� וביטחו�חשוב לי לבנות . על בסיס קבועומשוחחת את� 

אני , מפאת חוסר הזמ�, לעתי�. לא תמיד אני מצליחה, למרות רצוני לשמש דוגמה – לשיפור ותודנק

זאת למרות שאני מבקשת מהילדי� לאכול . ולכ� אני אוכלת בעמידה, נאלצת לאכול תו� כדי עבודה

  .לאכול בישיבה, למרות הקשיי�, עליי להשתדל לנסות ולמצוא זמ�. בישיבה

  ות אית�איתור בעיות והתמודד. 4

התמודדות ע� קשיי� תו� שיתו� מתמיד של . איתור הצרכי� של כל ילד וילד ותו� כ� איתור הקשיי�

יש מספר ילדי� בג� שזקוקי�  ,הלדוגמ. רפואי ושילוב ההורי� בהתמודדות ע� הקשיי�"ההצוות הָ?ָר 

ע� לאחר שיחה , אחד הילדי� בג� מתנדנד על הכיסא לאור� המפגש. לגרייה חושית לאור� כל היו�

 הדוגמ. הוא מצליח להישאר קשוב על התנועהמתברר ש .תזוזה זולו מרפא בעיסוק הוחלט לאפשר 

וכיו� ס�  ,נשימותעל ידי הרגעות  טכניקתלימוד ילד ע� ס� רגישות נמו� ביותר ללכלו� , נוספת

. ית החולי�של אחת הילדות אושפזה בב אאימ, דוגמה אחרת .הרגישות עלה לרמה של תפקוד נורמלי

הצוות ואני ניסינו לשכנע אותה בכל . הילדה התקשתה להיפרד מאביה ולא הפסיקה לבכות כל היו�

היא כל כ� . לב ע� ברכה כדי לשמח אותה אעד שהצעתי לה לצייר לאימ, דר� אפשרית א� ללא הועיל

ה וסיפרה לי למחרת היא הגיעה בבוקר בריצ. הילדה ציירה ואני כתבתי ברכה. שמחה וחייכה באושר

  . שאימא שלה ממש שמחה והיו� היא תכי� לה עוד ציור

  . בעיקר, חוסר ידע באיתור בעיות רגשיות – לשיפור ודותנק

  שימוש במקורות מידע. 5

קבלת . כלי� טכנולוגיי� וספרות מקצועית, אמצעי� דידקטיי�: כגו�, שימוש במקורות מידע מגווני�

, שימוש במידע המועבר בהשתלמויות. כני המפגשי� בג�וישו� תיומדריכת גננות  ל ידיסיוע והדרכה ע

יש שיח מאוד מעניי� על כבוד הילד והזכות  חבמפגשי הפיקו ,הלדוגמ. בהדרכה ובמפגשי� ע� הפיקוח

  .והבחירות של הילדי�" קשה לי"בעקבות כ� בג� נעשית עבודה סביב התחושה , לייצוג עצמי

  . בתכני�שי� מתקשה לקבל חידו – לשיפור ודותנק

  שיתו# פעולה ע" הצוות. 6

אני . )כולל סייעות(בה� שותפי� כל חברי הצוות שישיבות צוות על בסיס חודשי קבוע אני עורכת 

משתפת  אחת למספר שבועות. קבלת משוב מ� הצוותמתנת וונ. הצלחותבבקשיי� ו, החלטותמשתפת ב

כל , קבוצות ארבעבשבוע הג� מתחלק לפעמיי�  ,הלדוגמ, תכני� בג�העברת הצוות הסייעות ב את

. שלאחריה מתבצע משוב ותכנו� הפעילות הבאה, סייעת מובילה פעילות דידקטית בת חצי שעה

  . )עודתכניות לעתיד ו, מטרות, תרבות בג�(שותפות ע� סייעת הג� במגוו� תחומי� 

כפי שכתבתי , ה זאתאני עוש. מרחב עבודהכולל מת�  בצוותלתת אמו� אמתי ומלא  – לשיפור ודותנק

אני טיפוס ". משחררת"כנראה אני לא באמת . אבל אני מוצאת עצמי עוקבת אחריה� כל הזמ�, לעיל

  . חשד�
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  קורת מקצועיתיקבלת ב. 7

. ולהתמודד ע� קשיי� תו� קבלת הכוונה מקצועית ,קורת מקצועיתימגלה נכונות לקבל משוב וב

 ,י� להתמודד ע� בעיות ההתנהגות של הילדי� בג�במהל� השנה גילתי שאי� לי מספיק כל ,הלדוגמ

במסגרת זו נער� . כעת אני מקבלת הדרכה קבועה פע� בשבועיי� בנושא זה. קשתי סיוע מהפיקוחיוב

   .תצפיות ושיחות ל פימשוב ע

אני משתפת . אבל עדיי� זה מלחי# אותי מאוד, אני אמנ� מגלה נכונות לקבל משוב: לשיפור ודותנק

  . אבל נמנעת מלחשו� את עצמי לביקורת ,את צוות הג�

  התפתחות מקצועית במהל� השנה. 8

, מיישמת את הידע והניסיו� המצטברי�. כישלונותממגלה רצו� ללמוד ה� מהצלחות א� ה� מקשיי� ו

לצוות הבוגר היה ברור , בתחילת השנה לא היו חוקי� מוגדרי� בג�, הלדוגמ, תו� למידה משגיאות

ולילדי� יותר קל לייש� אותה בשל  ,יחדשנבנתה י� אמנה עכעת ישנה מ. די� לאא� ליל ,מה� הכללי�

  . הוסברוהשותפות בכתיבת הכללי� ובבהירות ש

. ללמוד מהילדי�. תמיד יש מה ללמוד וחשוב להסתכל תמיד על חצי הכוס המלאה – לשיפור ודותנק

  . אני מאמינה ביכולותיי ובהתפתחותי כגננת בעתיד

  
  

  ה מעצבת בבית הספרדוגמה להערכ

  .האחד חטיבת ביניי� והשני יסודי , שובצתי השנה כמורת שילוב והוראה מתקנת בשני בתי ספר

  .בשילוב דוגמאות משני בתי הספר, בהערכה אתייחס לפרמטרי� הרלוונטיי� לתפקיד

 יכולות הוראה

שהוא , דעתאני בתהלי� למידה תמידי של תחו� ה, כמורה צעירה במערכת :שליטה בתחו" הדעת

, אני משתמשת בידע התאורטי שרכשתי בלימודי�. הקניית אסטרטגיות למידה והוראה מתקנת

יש לי הרבה . אבל זה לא מספיק. שנבנה מיו� ליו� בעזרת תכני� מתכנית הלימודי�, ובניסיו� המעשי

  . מה להשלי�

, כתיבת סיכו�, איתור והוצאת רעיונות מרכזיי�, האסטרטגיות ה� בתחו� הפקת מידע מטקסט

אנו לוקחי� טקסט . היסטוריה' בחטיבה אני מלמדת ילדי� מכיתות ח, למשל. תשובה מלאה וכדומה

, טרו� –תהלי� הקריאה , מי שמעבד לא מאבד(ומעבדי� אותו בעזרת האסטרטגיות שאני מקנה לה� 

  ).ומהשימוש במרקור וכד, איתור פסקאות, זיהוי רמזי� חו# טקסטואליי�  –במהל� ולאחריה 

כמו כ� להערכתי הלשו� שלי ברורה ובהירה ואני בודקת הבנה על ידי שאילת שאלות תוכ� והבנה תו� 

  . אני מתקנת בקול ולא מסתירה, א� אני טועה בלשוני. כדי הסבר

, כיוו� שאני מורת שילוב אני פחות מתכננת יחידות לימוד אלא כפופה לתכנית השפה: תכנו� הלימודי"

קשה לומר . אני עובדת יותר על תכניות פרטניות. שר מתמיד ע� המורות הרלוונטיותולש� כ� אני בק

  . ג� לא התנסיתי בתכנו� רחב. שאני שולטת בתכנו� לימודי�

תליתי ) בחדר קבוצת דוברי האנגלית" מתארחת"אני (בחדר העבודה שלי : עיצוב סביבה לימודית

: כגו�, עית שלנו וכרטיסיות ע� תכני� רלוונטיי�ובו מערכת השעות השבו –של השילוב  –" לוח שלנו"

שולחנות שסודרו בתחילת השנה כקבוצה הופרדו כדי . תהלי� הקריאה וכדומה, ארגו� כתיבה על ד�

מתו� " ידע של הלומדי� ותהליכי הלמידה"מהל� זה נבע מ. להפחית הסחות דעת ולהגביר את  הריכוז

ולאפשר למידה , החלטתי להפריד את השולחנות. דהוקצב עבו, קליטה, הכרת השונות בי� הילדי�

ואני , זמנית במשימות שונות" כ� שלעתי� הילדי� בחדר עוסקי� בו, יותר עצמאית לכל אחד מה�

  .יכולה להתפנות למי שצרי� מבלי להפריע לאחרי�

אני ג� לא שולטת בדרכי הערכה מלבד . מגוונותדרכי הערכה אני לא מפעילה  :נקודות לשיפור

עליי להכיר ולשלוט בדרכי . מותאמות לשיטות ההוראהדרכי ההערכה לא בהכרח . טות הרגילותהשי
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במבדקי� ובשאלוני� , הגברת השימוש בהכתבות. עליי להשתפר במעקב אחר הישגי הילדי�. הערכה

התוצאות יכולות לשמש עבורי . ולשמור על עלייה רציפה בהתקדמות�, על מנת לבחו� את ההישגי�

אני צריכה לעבוד יותר בצמידות , מבחינת ארגו� הזמ�. יה להתאמת שיטות ההוראה לילדכאינדיקצ

ההספק תמיד . למשחק וכדומה " ופר'צ"ולאפשר בסו� השיעור זמ� , לשעו� כדי להספיק לסיי� נושא

כ� שג� א� לא , "מאפשרת"מאוד דינמי כיוו� שאני מאמינה ורוצה לייש� את השילוב כמסגרת יותר 

זה עובד טוב יותר ביסודי לעומת . כול� הבינו והרגישו נוח במקו� בטוח ולא מלחי#, את הכולסיימנו 

  .  החטיבה

אני עובדת ע� . ולכ� אתייחס באופ� כללי, איני מנהלת כיתה אלא קבוצת לימוד קטנה :ניהול כיתה

הילדי� . להכ� שנקודת הפתיחה היא שונה מכיתה רגי, ילדי� ע� לקויות למידה וקשיי קשב וריכוז

וה� מתפני� , ולוקח מספר דקות עד שכל הציוד בחו#, "זמ� מעבר"ולכ� יש , מגיעי� אליי לחדר

אני משתדלת לתת . ומתאפשרת למידה אפקטיבית, המפגש מתנהל באופ� תקי�, בדר� כלל. ללמידה

ישתפו כמוב� שהמצב האידאלי מבחינתי הוא שהתלמידי� לא יתפרצו ו. משימות קצרות וערה לקשיי�

מדי . א� ילדי� לעול� יהיו ילדי� ובייחוד המתקשי�, פעולה ע� כל משימה ולאור� כל מהל� השיעור

ע� חלק מ� . כשנוצר ויכוח אני מנסה לא להתרגש ולאבד את אווירת הלמידה. פע� יש הפרעות והערות

   .בשיתו� ע� ההורי�" ניהול התנהגות"התלמידי� אני מקיימת תכנית 

ואולי , שאני נותנת" המרחב המאפשר"שאני משלמת מחיר על , אני מרגישה לעתי� :נקודה לשיפור

ולא תמיד יודעת לעמוד על , אני לא מספיק אסרטיבית".דיסטנס"אני צריכה להפעיל יותר סמכותיות ו

  . דעתי

נפגשתי ע� רוב . החלק שרלוונטי לתפקיד שלי הוא קיו� קשר ע� ההורי� :מילוי תפקידי חינו�

  –ואני אליה� כשיש צור� , ההורי� מתקשרי� אליי. ושוחחתי ע� כול� בנוס� ליו� ההורי�ההורי� 

שאני מעבירה לה� ג� ) סיכומי� למבחני�(א� לגבי תכנית ניהול ההתנהגות או לגבי חומרי למידה 

  .כיווני" ערו# התקשורת ע� ההורי� פתוח ופועל באופ� דו, לסיכו�. דר� תוכנת המשוב

אני משתתפת , מאחר שאני עובדת בשני בתי ספר, כאמור :ס"ות בחיי ביההשתלבות ומעורב

, למשל בשבוע שעבר באחד הערבי� הייתה חגיגה ספרותית. כשאי� התנגשות, בפעילויות בשניה�

אני משתתפת באופ� קבוע בישיבות . בשניה� השתתפתי. ובצהריי� הייתה ישיבה בבית הספר השני

  .ת שזה יוצר עומס רב עבורילמרו, בית ספריות ובהשתלמויות

לא הייתי מודעת בתחילת השנה למשמעות של עבודה בשני בתי , שלי" טריות"בשל ה :נקודה לשיפור

וג� הייתי , לא הייתי עושה זאת, א� הייתי יכולה להחזיר את הגלגל אחורה. ספר מבחינת העומס

לל העומס הזה והכפילות אני מרגישה שבג. ממליצה לכל מורה חדש בשנת התמחות לא לעשות זאת

אני לא מצליחה לתת את המקסימו� שאני יכולה א� הייתי ממוקדת ', השתלמויות וכו, בישיבות

מה שלא משאיר כמעט , אני עובדת בעבודות נוספות" שמנה"בעקבות המשכורת ה, בנוס�. במקו� אחד

רת שלי ע� הוריה� של התקשו, בנוס�. זה לא בריא עבורי ובהחלט לא נכו� לטווח רחוק. זמ� לעצמי

אני . שיניתי זאת. באמצעות מחברת קשר, ובמקרה הצור�, ילדי השילוב הייתה זמ� מה דר� המחנכות

עליי להקפיד על קשר יותר שוט� . יש מקו� לשיפור בתחו� זה, לדעתי, א� כי. מדברת את� ישירות

ולתת לה� , )ו� הלמידהבתח(כ� אתעדכ� ג� בקשיי� בבית . ורצי� ולדווח לה� על התקדמות הילד

  . סיוע והנחיה בכיתה

, אני מיישמת למידה עצמית בדר� של חקירה במאגרי מידע באינטרנט :אחריות והתפתחות מקצועית

בזכות הקשר הטוב . שהיא אשת מקצוע מנוסה מאוד, מתייעצת ע� קולגות וע� המורה החונכת שלי

אני , כידוע, כמו כ�. ותמיד זוכה למענה, שוני�אני מרגישה נוח לפנות אליה בנושאי� , שנוצר בינינו

התנהגות מונחית מטרה בהנחיית אייל (משתתפת בסדנת ההתמחות ובהשתלמויות בית ספריות 

, חדר מורי� לומד –ל "סדנת משוב וסדנאות נוספות במהל� השנה המשולבות במסגרת החמ, קמינקא

  ).של שני בתי הספר
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נבנתה , בעקבות התייעצות ע� המורה החונכת. שני ילדי� כ� היה במקרה של בעיות התנהגות של

  .תכנית ניהול התנהגות עבור�

כפי שתיארתי בתיאור המקרה בסדנה כאשר הצגתי את : את� דוגמה, מבחינת אחריות פרופסיונלית

, ולא תמיד נערכי� בצורה נאותה ומראש כדי לספק לה� זאת, ההקלות שילדי� זכאי� לה� במבחני�

  .לת ולגורמי� שמטפלי� בקביעת הנהלי� והנושא עלה לסדר היו�פניתי למנה

, שהגיעה לחתימת ההורי�] תכנית חינו� יחידנית[י "לכל ילד נכתבה תח –מת� הערכה מנומקת 

  .תחושתי הייתה שצעד זה זכה להערכה רבה מצד ההורי�. ושוחחנו על המשמעות של התכנית

והאנרגיה להתעמק יותר בספרות המקצועית  את הזמ�" למצוא"הייתי שמחה  :נקודה לשיפור

א� נראה לי שעליי לשת� את , אני מרגישה שאני פועלת בבית הספר באופ� עצמאי מאוד. הכתובה

, בעיקר בעבודה ע� תלמידי� שעמ� העבודה לא מתקדמת, ולהיווע# בה יותר, רכזת החינו� המיוחד

  .ויש צור� לשנות את אופ� הלימוד
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  דרכי" למיגור האימה: הורי"�יחסי מתמחי"

___________________________  

  מכללת בית רבקה, אילנה ישראל

  מבוא ורציונל. 1

ובר הכשרה המציידת אותו בכלי� ראשוניי� להתמודדות בחדר הכיתה המורה המתמחה ע

עד מהרה לומד המתמחה . וליצירה של אווירה לימודית ושל יחסי� של שיתו� פעולה ע� תלמידיו

. שג� אתו יש ליצור יחסי אמו� ושיתו�, המוש� בחוטי�" קהל סמוי"שמאחורי התלמידי� נמצא 

  .אלה ה� הורי התלמידי�

י� כי לעמדות הורי� כלפי בית הספר וכלפי מורי הכיתה יש השפעה על התנהגות מחקרי� מרא

התנהגות אלימה או חוצפה של תלמידי� נמצאו קשורי� לעמדות שליליות . ילדיה� בחדר הכיתה

  .וביקורתיות של הוריה� כלפי בית הספר

בהתעלמות , חוצפהמנוכרי� או ביקורתיי� באה לידי ביטוי בהפגנת , התנהגות� של הורי� עויני�

, תור�"קפל�; 2006, עמית; 1999, כצנלסו�(מדרישות המערכת או בביקורתיות כלפי בית הספר 

2004 ,Seginer, 2006 ; Coleman, 1998.(  

ההתנסות המעשית של . מורה"לרוב ההכשרה להוראה אינה מתמקדת בנושא יחסי הורה

בסדנאות למורה המתחיל . רי תלמידיואינה מפגישה אותו כמעט ע� הו' עד ג' המתמחה בשני� א

הדבר . לעתי� א� לפני תחילת שנת הלימודי�, עולה נושא התקשורת ע� הורי� לעתי� תכופות

המתמחה . הנדרשי� לערו� אספת הורי� כללית מקדימה, ניכר בעיקר בקרב מתמחי� בגיל הר�

י� הבאי� להעיר או הור, נתקל עד מהרה בהורי� המצפי� לדיווח או המתענייני� במצב ילדיה�

  .או הורי� הבאי� בתלונות כלפיו דר� המחנכת או המנהלת, למחות על אירוע שקרה ע� ילד�

המתמחה זוכה לשבח או להבעת תודה מצד הורי� על יחסו לילד� ונעשה מודע , במקרה הטוב

  .בדר� חיובית למעורבות ההורי� במתרחש בכיתתו ולציפיותיה�

ודאות וחרדה באשר לציפיות ההורי� "אי, ה חש תכופות מבוכההמתמח, בהיעדר ניסיו� קוד�

הקושי מתעצ� ). 2009, סטרהובסקי(ממנו ובאשר למהות הקשר הרצוי בינו לבי� הורי תלמידיו 

. כשהמתמחה אמור ליידע הורי� על קושי בלימודי� או על בעיה בהתנהגות של ילד� בכיתה

ומכת להורה בכל עת לבי� הרצו� להימנע ולברוח מתמחי� נעי� בי� הרצו� לרצות ולהיות כתובת ת

  .להאשי� או לדרוש שינוי כלשהו מצד�, העלולי� להתווכח, מקשר ע� הורי�

על ליקוי או , שצריכות לעתי� להצביע על קושי התפתחותי, הקושי מתעצ� בקרב גננות מתמחות

נ� ומקווה שקשיי� הורה לילד בגיל הר� נוטה לגו. על בעיית התנהגות הדורשת אבחו� וטיפול

בג� חובה יש צור� להחליט על . בהתנהגות הילד יחלפו מאליה� ע� צמיחתו וע� הבשלתו של הילד

ואז אי� מנוס אלא להתריע בפני ההורי� על קשיי� של , בשלות הילד לקראת המעבר לבית הספר

  .או המחייבי� מסגרת מיוחדת' הילד העלולי� למנוע את כניסתו לכיתה א

. בהכחשה או בהאשמה, נה הראשונה מתקשי� לעמוד בפני הורה המגיב בכעסמתמחי� בש

בתרבות ובערכי� השוני� מ� הערכי� , אולי לראשונה בחייה�, המתמחי� ג� נתקלי� לעתי�

יש צור� ללמוד להתחשב . המוכרי� לה� ואשר מתנגשי� במטרות החינוכיות שה� הציבו לעצמ�

ולהוביל לשינוי בדר� שיוכלו , קשר נכו� ע� ההורי�בתרבות המשפחתית או הקהילתית כדי לת

כמו כ� יש לזכור שבשל גיל� ). 1998, שקדי; 2002, פרט וטוקר, בש, שטיי�; 1996, אבני(לקבל 
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וה� מתקשי� לחוש אמפתיה , רוב המתמחי� טר� התנסו בהורות לילדי� בגיל בית הספר, הצעיר

  . כלפי ההורה העומד מול�

� את המתמחי� לתקשורת נכונה ע� ההורי� ולחזק את תחושת הסמכות חשוב להכי, לאור זאת

, למרות פערי� בגיל, הכנה כזאת תאפשר לה� לפעול בשיקול דעת מול ההורי�. המקצועית שלה�

  .כלכלי"בהשכלה או במעמד חברתי

הסדנה המוצעת יכולה להימש� בי� . מטרת מסמ� זה היא להציע התנסות בנושא מפגש ע� הורי�

  .בהתא� לצור� של משתתפי הסדנה, אחד לשלושה מפגשי�מפגש 

  תהלי� ההתנסות . 2

  מטרות

להעלות את המודעות בקרב המתמחי� לצור� בבניית ערוצי תקשורת ע� הורי  �

  . התלמידי�

לאמ� את המתמחי� בתקשורת אמפתית ובציפיות ריאליות מ� ההורי� באשר ליכולת�  �

 .לסייע בהתנהלות ילד� בכיתה

תחושות חוסר אוני� או רגשי נחיתות מול , חי� להפחית רגשות חרדהלסייע למתמ �

 .הורי�

לעודד אסרטיביות במידה הנחוצה לצור� שמירה על גבולות נכוני� ביחסיה� ע� הורי�  �

 .ולמניעת פלישה לחייה� האישיי�

  :דוגמה למפגש שנועד להפחית חרדות של מתמחי� לקראת מפגש ע� הורי�: 1פעילות 

  פתיחה

נית� לגזור . בתפזורת על האר# במרכז החדר או במרכז המעגל תמונות של הורי� אפשריי�הציגו 

  . תמונות ממגזיני� שוני�

בקשו מכל מתמחה לבחור בתמונה אחת המייצגת עבורו דמות מאיימת של הורה או דמות שהוא 

  .חושש מתקשורת עמה

  .דוע יש לו קושי לעמוד מולהובקשו שיסביר מ, ערכו סבב שבו יציג כל מתמחה את התמונה שבחר

תו� התייחסות , מנחה הסדנה ירכז את התגובות ויצביע על מכנה משות� בי� תגובות המתמחי�

מי אני שאומר להורה הכפול ממני בגיל אי� לחנ� את " –פער בגיל : לגורמי קושי אפשריי� כמו

) מנהל, רופא, מדע�(ב בפני הורה בעל מקצוע חשו" התגמדות", בטחו�"אי –פער בסטטוס ; "?ילדו

ביקורתי או , הורה תוקפ�; )אישיות מוכרת מ� התקשורת, רב, ראש עיר(או בעל מעמד בקהילה 

מספקות עצמיי� , מפגיעות רגשיות, )ישירות או דר� ההנהלה(חשש מהאשמות  –מתערב 

להורה  קושי להציב גבולות –הורה תלותי או פולש , "נודניק"הורה ; ומהתבטלות בפני הורי� אלו

, הורה מתנשא; וקושי להימנע מלתת לו מידע על החיי� האישיי�, הזקוק לתשומת לב מוגזמת

חשש שמא ההורה לא יתייחס ברצינות הראויה לדברי המורה או לבקשותיה  –אדיש או מזלזל 

תחושת  –" המקופח"ההורה ; לשיתו� פעולה ויפגע ברגשותיה בשל האדישות שהוא מפגי� כלפיה

  . אוני� בפני הורה המאשי� באפליה אש� וחוסר

בסו� הסבב הסבירו למשתתפי הסדנה שבשלב הבא ה� יתנסו במשחקי תפקידי� ויגלמו סצנות 

מטרת ההתנסות היא לסייע לה� ללמוד טכניקות שונות להפחתת . אפשריות בי� מורה לבי� הורה
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הורי תלמידי�  אפשר ג� לבקש מ� המתמחי� לספר על מפגשי� ע�. החרדה ממפגש ע� הורי�

  .שבה� ניצבו בפניה� קשיי� או שבמהלכ� ה� חשו מאוימי�

ייתכ� שהמפגש הראשו� כולו יעסוק בסבב שבו כל מתמחה זיהה את דמות ההורה המאיימת עליו 

  .והסביר את הסיבות לכ�

להל� מתוארות פעילויות אחדות שנית� לייש� בהמש� הסדנה כדי לאמ� את המתמחי� בדרכי 

  .וכדי לחזק את ביטחונ� בהקשר זה, הורי� ובהתנהלות מול�תקשורת ע� 

  :לדמיי� ולחוות את הנורא מכול –" הצפה" :2פעילות 

, אחת הדרכי� להפחתת חרדה מפני אירוע עתידי היא לשער את התוצאות המאיימות ביותר

"השיטה לקוחה משיטות קוגניטיביות. הכרתנו"א� מאיימות עלינו בתת, שאינ� מציאותיות

 & ,Beck, & Weishaar, 1989; Ellis; 2006, דרייד�(נהגותיות בשילוב ע� פסיכודרמה  הת

(Drayden, 1997 .  

  .מטרת ההתנסות היא לדמיי� את הנורא מכול ולשחק את הסצנה הדמיונית בהגזמה עד אבסורד

, א� לא יימצא מתנדב. כדאי לפנות למתמחי� ולבקש� לתאר סצנה אותנטית של מפגש ע� הורי�

  . נית� להשתמש בתיאור המקרה שלהל�

  

  : ההנחיות להפעלה ה�

  .קראו בקבוצה את תוכ� האירוע שלפניכ� .1

 .הכניסו את עצמכ� לנעליה של המתמחה .2

 .דמיינו לעצמכ� את הסצנה הגרועה ביותר שיכולה לקרות לכ� במצבה .3

 . שתפו את חבריכ� בסצנה שעלתה בדמיונכ� .4

במעגל אחד ולבחור סצנה אחת להמחזה או  החליטו על פי גודל הקבוצה א� להישאר .5

יש לפנות . כ� שכל קבוצה תעלה סצנה אחרת, לחלק את המעגל לקבוצות קטנות יותר

למתמחה שסיפורו נבחר להמחזה ולבקשו לבחור מי ישחק את דמות האב מבי� 

כ� שיתאי� לסצנה , במשחק התפקידי�" אב"עליו ג� להנחות את ה. המשתתפי�

ש להגזי� את הדברי� עד לקריקטורה ולהביא את האמירות ואת י. שהמתמחה דמיי�

 .ההתנהגויות באירוע באופ� המעורר גיחו�

של שלושה משתתפי� לצד זה המגל� " מקהלה"הציבו , א� בחרת� לפעול במעגל אחד .6

המקהלה אמורה לחזור כהד ובעוצמה על המשפטי� המעליבי� . את המתמחה

שיחזרו כהד על , ל שלושה משתתפי� לצד האבש" מקהלה"הציבו . והמאיימי� ביותר

 .יגזימו ויביאו עד אבסורד את אמירותיו ואת התנהגותו, דבריו

כ� שאחדי� מחברי הקבוצה יוכלו לחוות את  , החליפו ביניכ� את תפקיד המתמחה .7

 . הנורא מכול
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בסו� משחק התפקידי� בקשו ה� מ� המתמחי� ששיחקו וה� מ� הצופי� באירוע לשת� 

  . תיה�ברגשו

שבו יבדקו המשתתפי� עד כמה כלי זה יכול לסייע לה� כהכנה , ערכו סבב לסגירת התהלי�

  . לקראת מפגש ע� הורה מאיי�

  ". דבר אחד שלמדתי היו� שיכול לעזור לי בהתמודדות ע� הורי�: "ההנחיה היא

  

  :אירוע לדוגמה

, לטענתו, וג� שנתנההמקרה המובא להל� מתאר הורה שהתלונ� בפני המנהלת על ציו� לא ה

את האב " להרגיע"המנהלת לוחצת על המתמחה . המתמחה לבנו בבחינת מתכונת במתמטיקה

  . ושחשוב לשמור על יחסי� טובי� עמו, ורומזת שהאב הוא בעל תפקיד נכבד בעירייה

  :להל� תיאור האירוע כפי שהוצג על ידי מתמחה באחת הסדנאות

  
כשהגעתי אליה היא נראתה . יד ע� תו� השיעורהמנהלת שלחה אליי פתק שאגש אליה מ

, לדבריה. זועפת וסיפרה שקיבלה שיחת טלפו� מאב של תלמידה הלומדת אצלי מתמטיקה

הוא טוע� שבתו . האב התלונ� על הציו� הנמו� והבלתי הוג� שקיבלה בתו בבחינת המתכונת

שאלותיה ושאני מסרבת לענות ל, מתלוננת שאיני מסבירה בצורה בהירה את החומר

  .בכיתה

ושהיא , הסברתי למנהלת שמדובר בתלמידה שרמתה במתמטיקה אינה מתאימה להקבצה

א� אביה התערב והפעיל לח# על מרכזת , צריכה הייתה לרדת להקבצה נמוכה יותר

הוא הבטיח שהוא ידאג לה לשיעורי� . המתמטיקה להשאיר אותה בהקבצה גבוהה

והיא מעכבת את כול� ע� בקשותיה לחזור , צההיא לא ברמה של הקבו, לצערי. פרטיי�

  .שוב ושוב על ההסברי�

א� להפתעתי היא הכריזה שהיא מצפה ממני להרגיע את האב בגלל , הבינה, המנהלת שמעה

היא הבהירה לי . ויש לו קשרי� במחלקת החינו� ש�, שהוא נושא תפקיד בכיר בעירייה

  . שות משהואני חייבת עד מחר לע. שהיא לא רוצה תלונות מש�

  .אני ממש בלח�? מה אני עושה

  
  

  דיאלוג פנימי ע� הפחד –דמיו� מודר�  :3פעילות 

ומטרתה להקהות חרדה מפני דמות , בנושא דמיו� מודר�) 2003(שיטה זו מתוארת בספרו של צור 

בשיטה זו משתמשי� בדימויי� חזותיי� על מנת להבהיר את מקור האיו� בדמות . מאיימת

  .פתרונות יצירתיי� להתמודדות ע� דמות זו ההורה ולמצוא

הסבירו למשתתפי הסדנה שברצונכ� להעשיר את ארגז הכלי� שלה� להתמודדות מול הורי� 

בעתיד אפשר להפעיל כלי זה  עצמאית כהכנה למפגשי� . דר� התנסות בדמיו� מודר�" מאיימי�"

  .מעוררי חרדה

  :ההנחיות להפעלה ה�
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דמות של הורה שיכול לגרו� לכ� לח# רב א� ייכנס  העלו בדמיונכ�, עצמו עיניי� .1

  ).המתינו עשר שניות(במפתיע וישב בה כצופה  �לכיתתכ

, צומח, בעל חיי�(נסו להעלות דימוי חזותי שיחלי� את הדמות ויבטא את הפחד ממנו  .2

 ). המתינו עשר שניות) (דומ�

המתינו ) (?מול מי מי עומד(בחרו בדימוי של עצמכ� שיעמוד מול הדימוי שנתת� לדמות  .3

 ).עשר שניות

 ).המתינו עשר שניות(? מה התרחיש הגרוע ביותר שיכול לקרות ביניכ� .4

 ).המתינו עשר שניות(? מה את� יכולי� לעשות כדי שתשרור אווירה טובה ביניכ� .5

. פקחו עיניי� והזמינו משתתפי� לתאר את הדימויי� שהעלו ואת מה שהתרחש ביניה� .6

ה לשאלה מה הוא יכול לעשות כדי לשפר את המצב בינו לבי� א� מישהו לא מצא תשוב

. בקשו מ� המשתתפי� לעזור לו ולהעלות רעיונות יצירתיי�, הדימוי המאיימי�/ הדמות

ואת עצמו , א� משתת� העלה דימוי של הורה כנחש ארסי המאיי� להכיש אותו, לדוגמה

לוכד נחשי� , סביב לנחשאפשר להציע לו לדמיי� כלוב מ, דימה לארנבת המתחבאת ממנו

  .שינטרל את הארס שלו וכדומה

במהל� הדיו� נסו לראות כיצד הפתרונות הדמיוניי� יכולי� להיות מתורגמי� למעשי� שיעזרו 

בדוגמה של לוכד . יו�"למתמחי� להתמודד טוב יותר ע� דמות ההורה המאיי� בחיי היו�

יכול לעזור למתמחה להתכונ� למפגש ע� הנחשי� יכול להיות מחנ� או יוע# חינוכי בבית הספר ש

 .ההורה הזוע� או להשתת� יחד אתו במפגש ולעזור

על . יש להניח שהזמ� המוקצב במפגש לא יספק הזדמנות לכל המשתתפי� לשת� ולהיעזר באחרי�

כ� מומל# להקצות עשר דקות לפני סיו� המפגש שבה� יוצע למתמחי� לעבוד בזוגות ולהיעזר זה 

  . זה ברעיונותיו של

מה : " כמו, ג� כא� חשוב לערו� סבב קצר ולסיי� באמירה של משפט אחד שיבטא את ההתנסות

  "?את� לוקחי� מההתנסות היו� שיעזור לכ� להתמודד ע� הורי� בבית הספר

  :החלפת מחשבות שליליות במחשבות חיוביות: 4פעילות 

י התמודדות ע� מצבי לח# ג� שיטה זו נשענת על טכניקות קוגניטיביות בפסיכולוגיה לצורכ

  .עתידיי�

החלפת� . ת המוחֶר תֶ המופעל על ידי בלוטת יְ , מחשבות מאיימות ה� המקור לסינדרו� החרדה

; Ellis & Drayden, 1997; 2006, דרייד�(במחשבות חיוביות מונעת את השפעת� השלילית 

Selye, 1976 .(  

החלפת מחשבות "ש ה� לתרגול של יכול לשמ) מצור� בהמש�(תיאור המקרה ע� אמו של ליאור 

שבו יודגש הצור� באמפתיה כלפי הורי� שלילד� יש , וה� למשחק תפקידי�" שליליות בחיוביות

נית� לשנות את תוכ� הפרטי� באירוע כ� שיתאימו . וה� מתקשי� להשלי� ע� כ�, בעיות חריגות

יה שאיתרו ולהפנות המתמודדי� לעתי� קרובות ע� הצור� להצביע על בע, למתמחי� בגיל הר�

  .הורי� לאבחו� ולטיפול

חלקו את תיאורי המקרה לכל . חלקו את משתתפי הסדנה לקבוצות של ארבעה משתתפי�

שלוש מחשבות שליליות לפחות העולות ) מפורט בהמש�(משתת� ובקשו מכל אחד לנסח על הד� 
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לאחר מכ� . רבראשו כשהוא מכניס את עצמו לדמות המורה העומדת לפגוש את אמו של ליאו

. שתוכלנה להחלי� את המחשבות השליליות, בקשו מכל משתת� לנסח אמירות חיוביות

להל� . המתמחי� יכולי� ג� להיעזר באחרי� בקבוצה על מנת למצוא אמירה חיובית מתאימה

  :ההנחיה

  תרגול זיהוי מחשבות שליליות והחלפת� באמירות חיוביות

סדנה את חששותיה מ� הא� שהיא עומדת לפגוש שימו עצמכ� בנעליה של המתמחה המעלה ב

  .השבוע

  .כתבו חמש מחשבות מאיימות הקשורות למפגש עתידי זה

1 .  

2 .  

3 .  

4 .  

5 .  

  

  .חשבו על אמירה חיובית שתוכל להחלי� כל אחת מ� המחשבות השליליות שהעלית�

1.  

2 .  

3 .  

4 .  

5 .  

  

סו לגייס את חברי הקבוצה לעזור נ, א� לא מצאת� לאחת המחשבות או לכמה מה� מענה חיובי

  .לכ�

צופה אחד שירשו� את הדיאלוג , בקשו מכל קבוצה לבחור שני חברי� שיערכו משחק תפקידי�

ומשתת� רביעי שירשו� הערות על מידת האמפתיה שבאה לידי ביטוי , המתפתח ביניה�

  . אמפתיהרצוי לצטט משפטי� שידגימו אמפתיה או העדר . בהתנהגותה של המורה כלפי הא�

א� מנחה הסדנה . בקשו מ� הצופי� לתת משוב למשתתפי�, לאחר משחק התפקידי� בקבוצה

אפשר לבחור בזוג מתמחי� , מעדי� לשמור על מסגרת של קבוצה אחת לצור� משחק התפקידי�

ומנחה , במקרה זה תשמש כל הקבוצה כצופה. המעונייני� להשתת� במשחק התפקידי� במליאה

תפקיד המנחה הוא ג� לבדוק את . את הדיאלוג ולסייע כאשר נוצרות חסימות הסדנה יוכל לנווט

מומל# לאפשר . רגשותיה� של המורה ושל ההורה ואת מידת האמפתיה שחש ההורה מ� המורה

נית� ג� להחלי� . ג� לקבוצה להגיב ולהציע חלופות למי שממלא את תפקיד המורה במשחק

  .ות בעמידה מול הורה מאוי�משתתפי� ולאפשר למתמחי� נוספי� להתנס

ערכו סבב שבו יגיבו המשתתפי� לשאלה עד כמה עזרה לה� החלפת מחשבות , בכל דר� שבחרת�

עזרו למתמחי� להבי� . או עד כמה היא יכולה לשמש אות� בעתיד, שליליות במחשבות חיוביות

כעס והטחת , הגורמת לתגובות כמו הכחשה, את פגיעותו של ההורה ואת הזדהותו הרבה ע� ילדו

המתמחי� ייטו לכעוס על הא� ויזדהו ע� הילד וע� , יש להניח שבשל גיל� הצעיר. האשמות
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לקחת אחריות " קשי יו�"חשוב ג� לחדד את רגישות� של המתמחי� לקושי של הורי� . צרכיו

  .נוספת או לשאת בנטל הוצאה כספית

  

  :להל� האירוע

  
  אימא של ליאור

באספת הורי� , שאותה אני מחנכת', הורי תלמידיי בכיתה זהשבוע אני עומדת לפגוש את 

  .אישית

אני ממש נתקפת באימה כשאני נזכרת שאני חייבת לשת� את אמו של ליאור בבעיות 

, הורית הנאבקת על קיומה"א� חד, היא אישה קשת יו�. ההתנהגות הקשות שיש לו בכיתה

היא התלוננה . וריו אבאמרבה להתלונ� ומרגישה שהילד שלה מקופח בגלל שאי� מאח

ומאשימי� אותו במעשי� , באוזניי וטענה שג� בשנה שבעברה היו נטפלי� סת� לב� שלה

  .שלא עשה רק בגלל שלא היה מי שיג� עליו

אבל מה ". יהיה בסדר"ושבעזרת הש� , הבטחתי לה בתחילת השנה שאת� לו יחס טוב

את הכול הוא  –תפקידי� בכיתה להציע לו , לשוחח אתו אישית –שכל מה שניסיתי , לעשות

. הוא ממש הורס את האווירה בכיתה. כל הזמ�" אנטי"והוא ממשי� להפריע ולהיות , דחה

  . ג� התלמידי� לא סובלי� אותו. מלא טענות אל כל העול�, כועס, מריר

  .אבל אני לא יודעת אי� אומרי� לאמו שהוא זקוק לעזרה, אני יודעת שהילד חייב טיפול

  

  סיכו"

אורי המקרי� והטכניקות שהוצעו לעיל התמקדו בעיקר בזיהוי החרדות של המתמחי� מפני תי

בהעלאת המודעות לחרדות אלה ובדרכי� להקהות את רמת החרדה ולהגיע , הורי� מסוימי�

  .באמפתיה ובפתרונות יצירתיי�, מוכני� יותר למפגשי� ומצוידי� בחשיבה חיובית

כמו עמידה על גבולות מול הורי� פולשניי� , הורי�" י�יש צרכי� נוספי� בתחו� יחסי מתמח

את לוחות הזמני� , חשוב לעזור למתמחי� להגדיר כבר בראשית השנה את הדרכי�. ותלותיי�

נית� לנצל לש� כ� את שעות השהייה בבית הספר או , למשל, כ�. ואת דרכי התקשורת ע� הורי�

תגוררי� באותה קהילה של הורי מתמחי� המ. לקבוע מראש שעות שנית� להתקשר בטלפו�

. תלמידיה� צריכי� להיזהר מתקשורת מקרית בחנות או ברחוב ולהציע מפגש מכובד ורשמי יותר

שבו יופיע מידע על צורת התקשורת הרצויה , רצוי להדרי� את המתמחי� לשלוח ד� מידע להורי�

מתמחה צרי� ללמוד להג� יש לזכור כי כש� שה. ע� המורה ויצוינו זמני� למפגש או לשיחת טלפו�

כ� הוא צרי� ג� ללמוד שלא להתערב בחיי משפחת התלמיד ולהפנות לשירותי , על הפרטיות בחייו

  .הרווחה או ליועצת החינוכית מקרי� הדורשי� התערבות בחיי המשפחה

חשוב להדרי� מתמחי� לשאול ולבחו� את הציפיות בבית הספר באשר לטיב הקשר ע� הורי 

הא� ההנהלה מגבה ? האווירה בבית הספר היא של ריצוי הורי� בכל מחיר הא�. התלמידי�

אפשר להפנות אות� למורה החונכת לבירור ? "שקט תעשייתי"מורי� בפני הורי� או דורשת 
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שלו ביחסי " אני מאמי�"חשוב לחדד את רגישות המתמחי� לתרבות בית הספר ול. שאלות אלו

  . מול ההורי� לציפיות בית הספר כדי להתאי� את התנהלות�, הורי�"מורי�

ה� מרבי� להתלבט . במסגרת הג� מוצאי� עצמ� המתמחי� ללא מסגרת תומכת מול הורי�

בסדנאות למתמחי� בגיל הר� חשוב לדו� בקושי המיוחד . באילו מקרי� לשת� את המפקחת

  .ולעודד את ההתייעצות בגננת החונכת
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  ? מעורבות או התערבות – 21�מעורבות הורי" בבית הספר במאה ה

 ____________________________  

  איל�"אוניברסיטת בר, אפרת ורדי

ה של ההורי� בחינו� ילדיה� ובהשכלת� מקדמת את מחקרי� רבי� מצייני� כי מעורבות פעיל

  .הישגיה� ומונעת התנהגות פרועה ואלימה

. ההול� ותופס תאוצה בשני� האחרונות ,דינמיאוניברסלי ותהלי�  יאמעורבות הורי� בחינו� ה

 זכות – הבסיס למעורבות הורי� במערכת החינו� מושתת על זכות� להשפיע על חינו� ילדיה�

 עשויה� של הורי� הנחה היא שמעורבותה .עקרונות המשטר הדמוקרטימעוג� ב שמקור מימושה

אמונותיה� המערכת לה של התייחסותשכ� היא מובילה ל ,לשפר את איכות החינו�

   .של המעורבי� בו ולפיקוח�לביקורת  הספר ביתאת שפת וחהחינוכיות ו �יהתוהשקפול

המורי� בתהלי� הלימוד  בינ� לבי� מחקרי� מעידי� כי מעורבות ההורי� ושיתו� הפעולה

את  להורי� להרחיבמאפשרת  מעורבות זו א� .�ואת התנהגות י�את הישגי התלמיד י�משפר

משו� שהעמקת , ממעורבות זו תועלת יכולי� להפיקג� המורי� . ילדיה�יחסי הגומלי� בינ� לבי� 

אשר תפחית , כה רגשיתתמי כ�ו יחסי הגומלי� בינ� לבי� ההורי� עשויה לספק לה� סיוע מעשי

  .את שחיקת� המקצועית

  .  מסמ� זה עוסק בהיבט החיובי של קבלת מעורבות ההורי� בנעשה בבית הספר ובכיתה

  הצעות לפעילויות

מעגל , עומדי� זה מול זה בשני מעגלי�: לתפקידי ההורי� והמורי�) סימולציה(משחק הדמיה  .1

את תפקיד . י� אלה העומדי� במעגל החיצוניאת תפקיד ההורי� ממלא. פנימי ומעגל חיצוני

  :מנחה הסדנה נות� את ההנחיות שלהל�. המורי� ממלאי� אלה העומדי� במעגל הפנימי

  .הסבירו להורי� שבנ� לא מכי� שיעורי� באופ� קבוע, מורי�: מנחה

  .המעגל החיצוני זז מקו� אחד שמאלה

  .הגיבו לדברי המורה, הורי�: מנחה

  .קו� אחד שמאלההמעגל החיצוני זז מ

  .ספרו להורי� מה את� מרגישי� במהל� שיחה זו, מורי�: מנחה

  . להחלי� בתפקידי� לאחר שלושה סבבי�מומל� . שוב זזי�

  .ספרו למורי� מה את� מרגישי� במהל� שיחה זו, הורי�: מנחה

מה מאפיי� את התשובות של כל אחד מבעלי : שאלות לדיו� עשויות להיות :דיו� במליאה. 2

באיזו ? מה� נקודות ההשקה בי� ההורי� למורי�? הא� זה מקרי? מה משות� ביניה�? תפקידי�ה

  . ועוד? מידה השתנו העמדות ע� חילופי התפקידי�

לנסות להיזכר במורה הטובה ביותר , המתמחי� מתבקשי� לעצו� את עיניה� :דמיו� מודר�. 3

הטובה של  אפשר לאפיי� את המורה, א� יש הורי� בי� המתמחי�(שהייתה לה� ולאפיי� אותה 

על , מומל# לכתוב על דפי� גדולי� המחוברי� ללוח. רושמי� את המאפייני� הבולטי�). ילדיה�

  .מנת שיהיה אפשר לדפד� בי� הדפי� במהל� הדיו�



  96

שוב ). או לילדיה�(לאחר מכ� המתמחי� מתבקשי� להיזכר במורה טובה פחות שהייתה לה� 

  . ולטי� על הלוחרושמי� את המאפייני� הב

אי� היית� מאפייני� את ; נסו לאפיי� אתכ� כתלמידי� בעבר :כגו� ,דיו� בסוגיות נוספות. 4

תכונות טובות (אי� היית� מאפייני� את תלמידיכ� היו� ? הוריכ� כהורי� בהיותכ� תלמידי�

  . מומל# לרשו� את תשובות המתמחי� על דפי� או על הלוח? )וטובות פחות

יש להניח שמסיכו� התשובות יעלה כי המורה הזכורה לטוב היא זו שנגעה : 4�ו 3יות סיכו" פעילו

א� היא אינה , רמת ההוראה היא חשובה מאוד. בנפש תלמידיה והתייחסה אליה� באופ� אישי

המורה הטובה פחות היא זו שבדר� כלל גילתה , לחילופי�. הדבר החשוב ביותר שנוטי� לזכור

  . לתי מבינה כלפי הילדי� וכלפי משאלות לב�התנהגות בלתי רגישה וב

יש להניח שיסתבר ג� שאנו כתלמידי� היינו ממושמעי� יותר ותלויי� יותר במורה בהשגת ידע 

ה� הקפידו על משמעת בבית ובבית , הורינו נטו לרוב להצדיק את המורה ולא אותנו. ובשליטה בו

 . ת ידע וסמכותהעריכו מאוד את המורה וראו בה דמות מופת בעל, הספר

ה� מהירי . אול� אי� בידיה� את הכלי� להתמודד עמו, התלמידי� היו� חשופי� למידע רב

ה� . ג� על חשבו� עומק ההבנה, הכול צרי� לקרות מהר, לפיה�. מחשבה ואוהבי קיצורי דר�

 . ממושמעי� פחות ואינ� מכבדי� סמכות, חצופי� יותר

, ה� נוהגי� לגבות בגלוי את ילדיה�. � פחות את המורהההורי� כיו� ה� משכילי� יותר ומעריכי

 . ג� מתו� חוסר יכולת להתמודד עמ� וג� מתו� חוסר ידע כיצד לעשות זאת

ולא להמשי� , להסתגל לשינויי� ולקבל�, עלינו לדעת לצעוד ע� הזמ�. אי� ספק כי הזמני� השתנו

  .נהלפעול באות� דרכי� שבה� פעלנו ושהיו נכונות לפני עשרי� ש

. עלינו ליצור קשר אישי, ראשית –מורי� ותלמידי� וכדומה , הורי� ומורי� –להצלחת כל קשר 

  .מחויבות בי� הצדדי� ורצו� לשת� פעולה, הקשר האישי יוצר אמפתיה

  . יש לקרוא את הקטע שלהל� בפני המתמחי�: להורי�" שיעורי בית". 5

  
מורה קלי אנדרסו� מזפירהילס באחד מימי השבוע הראשו� של שנת הלימודי� אמרה ה

התלמידי� . כי הפע� היא נותנות שיעורי בית לא לה� אלא להוריה�, שפלורידה לתלמידיה

כל מה שידוע לה� על , "במיליו� מילי� או פחות", ובו התבקשו ההורי� לכתוב, קיבלו ד�

 כי מה שלמדה, ואנדרסו� אומרת, כמעט כל ההורי� התייחסו למשימה ברצינות. ילד�

ועל קשריה , מה� על תלמידיה השפיע השפעה עמוקה על עבודתה בכיתה במש� כל השנה

המטלה שמילאו ההורי� ג� הגבירה את מעורבות� בחינו� . ע� התלמידי� וההורי�

  ).21: 2003, אב�(ילדיה� 

  

נית� להציע למתמחי� לפנות להורי� באמצעות הילדי� בכיתה ולבקש� לעשות את שיעורי הבית 

  :שלהל�

כל מה שנראה לכ� לנכו� וכל מה שאת�  –על ילדכ� ', במיליו� מילי� או פחות, 'ספרו בכתב"

  ". אני רוצה להכירו טוב יותר בעזרתכ�. רוצי�
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  ?אי� מטפחי� מעורבות חיובית ותומכת :הצעה לשיתו� הורי� –גלגל הלימודי� . 6

  :בבית ספר אמריקאי אחד הונהגה לפני כעשר שני� השיטה שלהל�

שעליו נרשמו הנושאי� והתכני� שנלמדו , "גלגל לימודי�"ל שבוע נתנה המורה לתלמידיה בכ

התלמידי� הדביקו את הגלגל ביומ� משות� לה� ולהוריה� וכתבו ביומ� . בכיתה במהל� השבוע

ראו מה , בסו� השבוע קיבלו ההורי� את היומ� לעיונ�. לפי בחירת�, על אחד מנושאי הלימוד

קראו מה כתבו הילדי� ואחר כ� כתבו ביומ� את תגובת� על , ל� השבועלמדו ילדיה� במה

  . סיפור שאירע לה� בילדות� כשלמדו את אותו מקצוע וכדומה, למשל. הדברי�

במעגל האמצעי על המורה לפרט את . במעגל החיצוני יש לרשו� מקצועות לימוד או נושאי לימוד

על ההורי� להוסי� את ) המשולשי�(ל הפנימי במעג. התכני� שנלמדו ופעילויות מיוחדות שנעשו

. פרגו� לילדיה� וכדומה, מילדות�, משהו מניסיונ� –תגובת� לאחר שקראו את דברי המורה 

יש . גלגל הלימודי� משמש ג� כדיווח להורה מ� הנעשה בכיתה וג� כמקו� למשוב ולשיתו�

  :להל� הגלגל. לרשו� על כל גלגל את ש� התלמיד

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

זהו הזמ� לדו� ע� המתמחי� בשאלה הכללית , לאור ההתנסויות וההצעות עד כה :דיו� במליאה. 7

בפתיחת הדיו� יש להביא לידיעת� ? א� בכלל, איזה סוג מעורבות של הורי� ה� היו רוצי� –
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שכמעט בכל המחקרי� נמצא כי מעורבות פעילה של הורי� בחינו� ילדיה� ובהשכלת� מקדמת 

עוד עולה מ� המחקרי� כי מעשיה של המשפחה . ומונעת התנהגות פרועה ואלימהאת הישגיה� 

, כמו רמת הכנסה, משפיעי� על הישגיה� הלימודיי� של ילדיה יותר מאשר נתוני הרקע שלה

  .מספר הילדי� ופרמטרי� סוציאליי� אחרי�, מצב משפחתי, השכלת ההורי�

ה את� עושי� בכיתותיכ� על מנת לטפח מ? אי� היית� מסבירי� ממצאי� אלו: שאלות נוספות

  ?מעורבות חיובית של ההורי�

  ):2003, אב�(עצות נוספות . 8

עליה� להזמי� אות� לעתי� קרובות . ל למורי� לחכות שההורי� יבואו אליה�@: יוזמה

שבו כל הורה ידווח או , אפשר לערו� סבב באספת הורי�. להשתת� בפעילויות השונות בבית הספר

וכ�  –אחר יכול ללמד בישול , אחד יכול להרצות על משפט –ה הוא יכול לתרו� לכיתה יכתוב במ

  .לשת� באופ� תדיר את ההורי� בכיתה

  .דאגו לכ� שהקשר הראשו� ע� ההורה יהיה חיובי: כדאי לזכור

 .רגו� חינוכי או פסיכולוגי'דברו ע� ההורה באופ� ישיר ופשוט והימנעו משימוש בז �

  .מידע מלא וברור על הנעשה בבית הספר ועל מצבו של הילדודאו שההורה מקבל  �

בקשו מההורה לחלוק אתכ� את דאגותיו ואת דעותיו הנוגעות לבית הספר והקשיבו  �

  . לדבריו

  .אפשרו להורה להיות שות� מלא בקבלת ההחלטות הנוגעות לתלמידי� בבית הספר �

  .התחשבו בזמני העבודה של ההורה �

  .ל תרבות ביניכ� לבי� ההורה וכבדו את שונותוהתחשבו בהבדלי� של לשו� וש �

המשאבי� האנושיי� והאחרי� המצויי� בה עשויי� לחזק ולקד� את . צאו אל הקהילה �

  .בית הספר

  

אבל רבי� מה� אינ� יודעי� כיצד , רוב ההורי� רוצי� להיות מעורבי� יותר בחינו� ילדיה�

אבל רבי� , ית לקידו� הישגי הילדי�רוב המורי� חושבי� שמעורבות ההורי� חיונ. לעשות זאת

תפקידו של בית הספר לעודד את ההורי� להיות . מה� אינ� יודעי� כיצד לעודד מעורבות כזאת

הדר� הטובה ביותר לעידוד מעורבות� של ההורי� היא לשתפ� . מעורבי� ולתמו� בה�

ו ולקבל החלטות על בית הספר לעודד את ההורי� להיות שותפי� לנעשה ב. בפעילויות בית הספר

  .הנוגעות לחינו� ילדיה�

  

  מקורות

 .20"25, )1( ח "ע,  הד החינו�, "אוהבי�"ל" אויבי�"מ). 2003(' י, אב�
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  הורי" והילד שביניה", מורי": שיחה ע" הורי"

________________________________________  

  גורדו�, המכללה האקדמית לחינו�, חנה בר תקוה
  ה האקדמית בית ברל המכלל, שרה רוזנאו

  מבוא. 1

דרישות  ה�פרק זמ� קצר במערכת המציבה בפניתו� להשתלב ב י�נדרש �בראשית עבודת י�מור

, כיתותבכמה הוראה , תחומי דעת ה שלהורא: לפעול במיומנות רבה בתחומי� מגווני� ושוני�

 ה�ת את תלמידילהנחו ושיוכלכדי . ועוד נוהלי המערכתהתוודעות ל, תלמידי� רבי�התוודעות ל

, ע� הורי התלמידי�ו מקצועיהקשר ע� מורי� בצוות עליה� ליצור , לפעול בצורה הראויה

התפקוד בתו� . אלימות ועודע� , הפרות משמעתע� , ע� צרכי� מיוחדי� של תלמידי�ולהתמודד 

כלי� הוא אינו מצויד במערכת כה מורכבת מותיר לא אחת את המורה החדש בהרגשה כי 

  .להתמודד בהצלחה ע� הררי המשימות המוצבות לפתחולו שיאפשרו 

ונציע דרכי� ליצירת תקשורת  ה�ע� הורי תלמידיהחדשי�  י�דו� בקשר של המורבמסמ� זה נ

רקע להבנת עולמו הפנימי של ההורה במפגש ע� מערכת הצגת הבפתח נ. עמ�יעילה ותומכת 

דרכי� לניהול שיחה יעילה ותומכת ע� נבח� קשיי� של מורי� בתקשורת ע� הורי� ונציע . �החינו

  .הורי תלמידי�

  ע" מערכת החינו� ועולמו הפנימי של ההורה ומפגש

 סגרותהמערכת המשפחתית הנבנית בהדרגתיות שלב אחר שלב מכינה את ילדיה להשתלב במ

על מנת שיוכלו  ,מספקת לה� את התשתית הבסיסיתהיא . דוגמת ג� הילדי� ובית הספרחיצוניות 

חיצוניות אמורה להאדיר את המשפחה המערכות ת הילדי� בהצלח. בה�ולשגשג ב להשתל

על הצלחת� האישית של ה� מעידה של הילדי� במסגרות אלה  "חלקה"השתלבות . ולקדמה

  . שתלבות זואשר הכינה והכשירה אות� לה ,על הצלחת המשפחהה� הילדי� ו

תכשיר אותו ו, הצלחתו של הילדלהורי� מצפי� ומאמיני� שמערכת החינו� תביא לקידומו ו

ההתנהלות את ). אקדמיותו חברתיות, כלכליות(בהמש� במסגרות נוספות  ולהתקד�להצליח 

והמשפחה אמורה לתת את אישורה לשיקולי דעתה , מערכת החינו�של התלמיד קובעת התקינה 

יועצי� , מחנכי�, מורי�(ובכ� להביע את תמיכתה בעוסקי� במלאכה , מערכתההחלטותיה של לו

מכ� כאשר הילד מצליח במשימות לימודיות וחברתיות נראה ששתי המערכות נהנות ). ומנהלי�

באופ� זה כל מערכת מחזקת את סמכותה של המערכת  .ומספקות אישורי� הדדיי� זו לטובת זו

, כאשר יש קשיי� לימודיי�? מה קורה כאשר התלמיד אינו מצליחאול�  .האחרת ואת זו שלה

התשובה לכ� במקרי� רבי� . כלל מתחילי� לחפש מי לא בסדר בדר�? או התנהגותיי�חברתיי� 

הספר רואה בהורי� גור� חשוב  בית: כי מנוגדת בשתי המערכות �א, מאוד וברורה פשוטה

ההורי� מצד� רואי� את עצמ� . צליחלההיה יכול הילד , היה פועל באופ� שונה לוש ,ומרכזי

בית הספר א� , לפיה�. הספר נכשל סבורי� שבית )ההורי�(לו ה� ואי, חשופי� לביקורת המורי�

מעידות על חולשת המערכת החינוכית הבעיות , לשיטת�. הילד לא היה מתקשה ,כראויהיה פועל 

ואלה מצפי� מאלה שישנו את , אלה מאשימי� את אלה. ולא על חולשת המערכת המשפחתית

ערכה של הסמכות ההורית ומערכה של סמכות הילד שביניה� עלול לחוות הפחתה מ .אורחותיה�

הורי� רבי� נתקלי� במצבי� שבה� , לדוגמה ).2000, עומר(המיוצגת על ידי המורי� , בית הספר
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המורי� מתלונני� שהילד מפריע במהל� השיעור . מגיעות תלונות על בעיות משמעת בבית הספר

הא� : גיב כלפי תלונות המורהההורי� מתלבטי� בשאלה אי� לה. או שאינו ממלא את חובותיו

הא� להתעל� מ� הבעיה ולהפקיד את ? להעניש את הילד בבית על בעיות המשמעת בבית הספר

מחשבותיה� של ההורי� נעות ברצ� שבי� תגובה תקיפה בבית לבי� ? הטיפול בה בידי בית הספר

התנהגותו  תגובה המפרידה בי� שתי המסגרות ומכוונת לכ� שהילד ילמד לשל� את המחיר על

למערכת המשפחתית יש זיכרונות מ� העבר הקשורי�  ,כ�על  נוס�). 1999, גלנ#"ברק ושוש�(

מטע� של זיכרונות טובי� הקשורי� בחוויות הצלחה מימי יש א� להורי הילד . �במערכת החינו

בעבר תשוחזר בהווה  ע�  ת�הצלחוש, ה� יצפו שכ� יהיה ג� ע� ילדיה�, ת  הספרילדות� בבי

הקשורי�  ,הספר א� להורי הילד זיכרונות כואבי� מבית, לעומת זאת. ביתר שאת יה�ילד

לא תחזור על " היסטוריה"השכדי כל מאמ#  י�ההוריעשו , פגיעה וכדומהב, עלבונותב, בכישלונות

ואת משקעי העבר ) באופ� גלוי( את ילד�ת הספר בשני המקרי� ההורי� מביאי� לבי. עצמה

  ).באופ� סמוי(

עוינת את שכ� ה� חווי� אותה כ, �נראה כי הורי� מבטאי� עוינות כלפי מערכת החינו לעתי�

עירו לילד על התנהגות לא רצויה הההורי� עצמ� שבה� מקרי� ג� ב. אות�ג� כ� עוינת בו ילד�

עלולה היא ו, תתפרש באופ� שונה ת הספרהערה על התנהגות דומה מצד מורה בבי, במשפחה

. שהילד הוא נציגה ,על המערכת המשפחתית כולהומוצדקת על הילד  בלתי" התקפה"כיתפס לה

 "אנחנו"מת של ילאירועי� בהווה פרשנות מאי �נות) זיכרונות ומשקעי� מ� העבר(הרובד הסמוי 

  . "את�"מול 

הזדהות זו משבשת את יכולת� לראות . הורי� רבי� מזדהי� הזדהות מוחלטת ע� ילדיה�

ה� נוטי� לראות בילדיה� את . י צרכי� ויכולות משלה�בילדיה� יצורי� עצמאיי� בעל

ואילו , הצלחת ילדיה� הופכת להיות אישור להצלחת� כהורי� וכבני אד�. התגלמות� ה�

). 1981, פישר ושפטיה, סמילנסקי(כישלו� או קשיי� בבית הספר מתפרשי� ככישלו� אישי שלה� 

יו ואופיו של הילד משפיעי� על ציפיותיו ניסיו� חי, תפיסת עולמו, ג� מבנה אישיותו של ההורה

לעומת אחרי� המעדיפי� , יש הורי� השואפי� שבית הספר ידגיש הישגי� ומשמעת. מבית הספר

, אותו הורה יכול לפתח ציפיות שונות מבית הספר בהתייחס לכל אחד מילדיו. מתירנות ויצירתיות

  ).1994, נוי(ולהציג דרישות סותרות מ� המורי� 

  מורי" חדשי" בתקשורת ע" הורי" קשיי" של

המקבלי� משנה תוק� כאשר מדובר , קשיי תקשורת בי� מורי� לבי� הורי� נובעי� מכמה גורמי�

מפגשי� אישיי� בי� ההורה לבי� המורה הופכי� לעתי� למאיימי� עבור . במורי� חדשי�

  .וה� חשי� חשופי� לביקורת בעוד� חסרי כישורי� להתמודד ע� המצב, המורי�

וה� פועלי� , בעשורי� האחרוני� הגבירו ההורי� את רצונ� לקחת חלק פעיל בתו� המערכת

, מבטא קשת רחבה של פעולות" מעורבות הורי�"הביטוי . ברצ� שבי� מעורבות להתערבות

הנוגעות בעיקר לצורת ההתארגנות של ההורי� בבית הספר ולאופי המגע שלה� ע� צוות בית 

ה הוא הרצו� לצמצ� את הפער בי� תפיסות הבית לבי� תפיסות בית המשות� לפעולות אל. הספר

. כיו� מקובל להצביע על שני בסיסי� עיקריי� למעורבות הורי�). 2003, פרידמ� ופישר(הספר 

שמטרת� לקד� , המורכבת מפעילויות חינוכיות של ההורי�, מעורבות הורי� ממוקדת בית, האחד

. התנהגותהו )יהמוטיבצ(ההניעה , ציהקוגניה: ה תחומי�את הישגיו הלימודיי� של הילד בשלוש

 כמו סיוע במסגרת בית, �לימודילחו# מנקשרת לפעילויות ה, ספר מעורבות ממוקדת בית, האחר
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עידוד הורי� למעורבות בתהלי� . תחזוקתיי�ארגוניי� או , חברתיי�, הספר בהיבטי� לימודיי�

איכות הקשרי� בי� הורי� לבי� מורי�  החינוכי מתבססת על ממצאי מחקרי� שהדגישו כי

  .   )2007,תור�"קפל�(משפרת את שיתו� הפעולה ביניה� ומסייעת לפיתוח יכולות הילדי� 

רצו� להצליח מלאי תחושת שליחות ובעלי , חדורי מוטיבציהה� עבודת� בראשית מורי� רוב ה

מקצועי  "אני"יית הבנבידע ערכי וב ההטעונ ,אקדמית ומקצועיתהכשרה שני� של . בעבודת�

של  תלמידי� יכולי� להעיד על מיומנות� המקצועיתההישגי ו, בפני מימושות עומד ,אישי "אני"ו

או תלמידי� בלימודי� של הכיתה  המעכבי� את התקדמותמי שנתפסי� כהלמידי� ת. המורי�

, רי�כמו פגיעה בילדי� אח ,הצוות החינוכי בגלל התנהגות חריגהאת את המורה ו" מעסיקי�"ה

. �כתלמידי� הפוגעי� בהצלחת י�המורצטייר בעיני עלולי� לה ,כדומהפגיעה בכללי המשמעת ו

 ?והא� תלונה והאשמה יתלוו כמנגינת רקע לדברי? ספר המורה להורי אות� תלמידי�ימה 

? אבל אי� משוחחי� ע� הורי�, ע� תלמידי� כיצד לשוחח החדש יודע במידה מסוימת מורהה

. חינו� ילדי�בבגידול ורב יותר ניסיו� ובעלי  המורה החדש� מבוגרי� יותר מ ר� כלל ההורי�בד

. מקצוע ההוראהמסטטוס או לנמו� יותר עלי סטטוס מקצועי הנחשב לגבוה יותר פעמי� ה� ג� ב

דבר היכול , יש הורי� הנוטי� לראות בבית הספר סמל של סמכות? אי� מתמודדי� ע� סמכות

מפגש ע� סמכות יכול לעורר תגובות התרסה , מאיד�. י� במגע עמולגרו� לה� תחושת חוסר אונ

ביקורת סמויה או גלויה על הורי יש  י�למור). 1994, נוי(העלולות לחבל בתהלי� החינוכי , ומרד

וה� ) "?בשביל מה יש לה� בכלל ילדי�"; "לילד שלה� קצת א� לפחות היו עוזרי�"(התלמיד 

ע�  �לבי� מפגש �אמוהרוחשת ו תהאידאליסטי ת�ייפער בי� ראנתקלי� לעתי� קרובות ב

יזו השפעה א. �מחבלי� בעבודתכביכול ו י�למור" מקלקלי�"נתפסי� כמי שההורי� . המציאות

רק אמרתי את " בגדר, כוונות כנות וטובות של המורהלאי� קורה ש? יש לכ� על המורה המתחיל

, רובד הגלויעל ה נוס�, ישהורי� לבי� שיח בי� מורי� ל ?מגיבי� בתוקפנותהיש נפגעי�  ,"האמת

עשויות ג� ה� א�  ,פרשנויות אלה עלולות להכביד על התקשורת. פרשנויותג� רובד סמוי הנובע מ

לנהל את הקשר  ולסייע ל יהאנו סבורי� כי מודעות המורה למשתתפי� בשיח עשו. להעשיר אותה

המציבות את  "מלחמתיות"שנויות האת הפרבכ� ולהקטי� , ע� הורי תלמידיו באופ� מושכל ויעיל

   ."את�"מול  "אנחנו" בחזקת, ההורי� ואת המורי� אלה מול אלה

במצב זה . תי� אנו מכירי� את תלמידינו בעקבות התנהגות קיצונית המחייבת התערבותלע

ואילו חלקי� אחרי� בהתנהגותו ובהתנהלותו של , חזות הכולמתקבלת כההתנהגות החריגה 

, נפגע, אשר לרוע המזל נחבט ,א� תלמיד דח� תלמיד אחר, הלדוגמ. קר� זוויתהתלמיד נדחקי� ל

הד� והבהלה שבאה בעקבותיה מותירי� . יחשב הילד הדוח� כילד אלי� ומסוכ�י, וד� זולג מאפו

" נזקפי� לזכות"אינ�  ,א� שקטי� ובלתי נראי� ,לא פחות אירועי� אלימי�ואילו , רוש� רב

  . הילד הפוגע

ג� , נוס� על העובדות ,דאיובו תעביר ממהרת לעדכ� את ההורי�ו ת מ� האירוענסערהמורה 

עורר בה� מידה ול, מסרי� היכולי� להתפרש אצל ההורי� כהפגנת תוקפנות כלפי ילד� וכלפיה�

מה היא ? בשביל מה היא בכיתה, המורה הזאת, מה היא חושבת לה("של הרגשת חוסר אוני� 

ולא  ,חש מותק� שהתעדכ� בנעשה בבית הספרההורה "). ?ודהרוצה שאני אעשה כאשר אני בעב

" מאשימה"היתייצבו בחזית אחידה כנגד ) הילד והוריו" (נאשמי�"היחלו� זמ� רב עד אשר 

חברותיה א� א� . העלבו� והתסכול של המורה, ת הכעסולא קשה לתאר את הרגש). המורה(

ההורי� והילד , עולה היעיל בי� המורהתו� הפיאי� בכ� כדי לקד� את ש, המורות יתייצבו לצדה
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, בלה סיוע מהורי התלמידילא רק שהמורה לא ק שתואר לעילאנו רואי� כי באירוע . שביניה�

עוינות בבהאשמות ו, אלי� שהתרחשהכעת עליה לטפל באירוע : היא א� הקשתה על עצמהאלא 

זה ממש לא "( המורהתחושת דאי נוכל להבי� את ו. ת התסכול והכעס שלהומצד הורי� ובהרגש

שיקד� ויחזק את מעמד באופ� תו� ההורי� יתנהל ישראוי שנציע כי , הא� כדי לעזור ל ,)"הוג�

עשה בכיתה בי� יתכ� מצב שבו העבודה החינוכית תיי. של המורה כאחד ומעמדאת התלמיד ו

וכל י אז. לפי בחירת המורה ,בשלב מאוחר יותר ייעשההורי� והדיווח ל, תלמידלבי� ה המורה

בתהלי�  אות�לשת�  וויהיה באפשרות ,המורה לשוחח ע� הורי התלמיד ביתר שיקול דעת

כפי  ,העלולדיווח  – ומידי במצב קונקרטישל ילד� ולא ) התנהגותי, חברתי, לימודי( חינוכיה

  .מועיל לא� אחד מ� הצדדי�להיות בלתי  ,שראינו

  הורי"� תקשורת מורי"

הורי� "מתארי� יוזמות בודדות בתחו� תקשורת מורי�בספרות המחקר יש כמה מחקרי� ה

המחקרי� מדגישי� את חשיבות ). 2002, ישראלשוילי; 2003, גולדנברג וחלאבי; 1996, אבני(

קשר כזה יכול . הקשר בי� ההורי� למורי� ואת התרומה הרבה של קשר זה לתהלי� החינוכי

על כבוד ועל הערכה  , אמו�להתאפשר רק כשהתקשורת בי� המורה לבי� הורה מבוססת על 

שיכול להביא , אופ� קיו� הקשר וניהול השיח הוא הבסיס להובלת דיאלוג משת� ויעיל. הדדיי�

  . לשיפור ניכר בתפקוד התלמיד

א� על פי שלכאורה להורי� ולמורי� יש מטרה . הורי� ה� מורכבי� מעצ� טבע�"יחסי מורי�

א� , לכל צד מניעי� להתערב זה בתחומו של זה –לקד� את צמיחתו ואת הצלחתו של הילד  –זהה 

מצבי� אלה מקשי� על יכולת ). 1992, 1994, נוי(ג� להתנגד לפלישת האחד לתחומו של האחר 

הפגישה בי� ההורי� לבי� המורי� חשובה ליצירת קשר . בי� מותר לאסור, ההבחנה בי� טוב לרע

פיק תקשורת ולייצר דיאלוג שבו כל צד הפגישה נועדה לפתוח א. משמעותי ומפרה בי� שני הצדדי�

המורי� יכולי� ללמוד על התנהגות הילד בסביבה הביתית מחו# למסגרת . יכול לשמוע ולהשמיע

המפגשי� הופכי� , בפועל. ואילו ההורי� יכולי� ללמוד על תפקוד הילד בבית הספר, בית הספר

  . פעמי� רבות למפגשי דיווח קצרי� על מצבו של הילד בכיתה

  קווי" כלליי" – ניהול השיחה .2

מדויקת התייחסות  יאפשרו) לפי קריטריוני� מתחומי� שוני�(מעקב של המורה ורישו� קבוע 

נושאי לימוד : שלהל�שו� על כל תלמיד בתחומי� ינהל ריהמורה שאנו ממליצי�  .לתלמיד יותר

, חלקית ,שליטה מלאה(בנושאי� השוני� מידת השליטה של התלמיד  ;במקצועות השוני�

ליוזמת  היענות מה אישית לעומתיוז ;מחו# לכיתהו יחסי� חברתיי� במסגרת הכיתה ;)בסיסית

ובעצה של המורה  ולפי שיקול דעת ,מרכיבי� נוספי�עוד ו ;על פי נוהלי הכיתה התנהגות ;אחרי�

  .ע� חברי צוות נוספי�אחת 

הכיר פני� רבות בהתנהלותו לב למגוו� התנהגויות רחב ככל האפשר יסייע למורה ל מת� תשומת

   .ג� נתוני� חשובי� שלמורה יהיה עניי� לשת� בה� את הורי התלמיד יהיואלו  .של התלמיד
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  :להל� כללי� אחדי� לשיפור הקרבה בי� המורה לבי� ההורה

תכנית דר� בניית הפיכת קושי למטרה  ;התמקדות בחיובי ;בחנה בי� מצב לתהלי�ה �

 .עבודה

לאור� תקופה בו לדווח על תהלי� שהתלמיד נמצא ו ל יאפשרוה של המור �שוימעקב ור �

בזמ� ו,  תחילת השנה התלמיד מיעט להשתת� בשיחות בכיתהב, הלדוגמ. מסוימת

יציב או , התהלי� יכול להיות בעל אופי חיובי או שלילי. האחרו� הוא משתת� מיוזמתו

 .משתנה

חשוב להציג בפני ההורה . תלמידללעתי� מזמני� הורי� לשיחה בעקבות בעיה שיש  �

שרק אחד מה� הוא , שיש בה מרכיבי� שוני�, תמונה כוללת של התנהלות התלמיד

 .הבעיה שבעטייה הוזמ� ההורה לשיחה

. ה בשיחה ע� ההורי�להתמקד בו תחיובי התבונ� במציאות במגמהיכולת לחשוב  לפתח  �

 .מנוגדת לאמתה חיובית אינה יראי – "?שאני לא אגיד להורי� את האמת? אז מה"

לא הכי� ", "התלמיד שוכח להביא ספר חשבו�("קושי של התלמיד הבמקו� להתלונ� על  �

הקושי תכנית פתח מתו� עדי� ל ,")מקלל תלמידי�" ,"מתחצ� למורי�" ,"שעורי בית

נות� הרגשה  הדבר. כ� לדווח להורי� ועל ,קבוצת תלמידי�ע� עבודה ע� התלמיד או 

  .שיש מה לעשותומעניק תחושה  טובה יותר

  דוגמאות לשאלות של מתמחי" בהוראה –שיחה ע" הורי" . 3

ננסה להציג דרכי� שיביאו לחיזוק . עתה נבח� שאלות של מורי� חדשי� בזיקה לשיחות ע� הורי�

  .של התלמיד ושל ההורה במסגרת שיחות אלה, מעמד� של המורה

  
  תלמיד חלש בלימודי" וחזק בהפרעותיש בכיתתי . א

ה� אבל בעיקר כי  ,יש לו חברי� בכיתה. תלמיד חלש בלימודי� וחזק בהפרעותיש בכיתתי 

ממש , ע� ההורי� של זה", "ממנו תיזהרי: "מורי� ותיקי� ממני אמרו לי. מפחדי� ממנו

אי� אני יכולה לשבור את . אני דואגת וחוששת לקראת השיחות ע� ההורי�"... לא כדאי ל�

הא� ? אי� אפשר לנהל שיחה ע� ההורי�? י המשפחהג� לגבי הילד וג� לגב, הסטיגמה

הא� בגלל שג� הבית מוכר כאלי� לא ? לשוחח את� ולהתעל� מהבעיות שיש ע� הילד

  ?אלימה של הילדההתנהגות הלדבר את� על 

  

ונושא על כתפיו הצרות היסטוריה משפחתית מוכרת ' מדובר בתלמיד ב� שמונה הלומד בכיתה ב

, אלימות בי� מבוגרי�. ישי למד הילד כי החיי� מתנהלי� באלימותמניסיונו הא. של אלימות

ועל כ� הוא ירבה , זה הניסיו� העומד לרשותו. אלימות בי� מבוגרי� לילדי� ואלימות בי� ילדי�

, הצוות הוותיק בבית הספר. להשתמש בו כדי לפתור מצבי� שוני� שבה� הוא נתקל בבית הספר

אותה שאי� " יעודד"ברצותו לעזור למורה החדשה , הבוגרי�המכיר את הורי התלמיד ואת אחיו 

בטר� תתפתה המורה ליישר קו ע� עמיתיה ". ת� לא כדאי ל� להתעסקִא "מה לעשות וש

יש מקו� לבחינה מדוקדקת יותר של הסיכויי� ושל הסיכוני� הכרוכי� בנקיטת גישה , המנוסי�
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א� כי במחשבה נוספת , ני אלימותמטבע הדברי� שיחה ע� הורי התלמיד תעסוק בעניי. שונה

הפנייה אליה� עלולה . להורי התלמיד בנושא" לחדש"נגיע למסקנה כי לבית הספר אי� הרבה מה 

את הילד " לחנ�"כי זו דרכ� לטפל בבעיות או , א� להביא להתנהגות אלימה נוספת כלפי ילד�

אחרות לפנות אליה�  יש לחשוב תחילה על דרכי�, כדי לקיי� שיחה יעילה ע� ההורי�. שסרח

היתרו� של בית הספר . ועל נושאי� שבה� יש למורה ולבית הספר יתרו� על פני המשפחה

טמו� , שלו" אני מאמי�"מ� החזו� החינוכי ומ� ה, הנובעי� ממטרות החינו�, והמומחיות שלו

� תו� הקפדה על קיו, ביכולותיו ללמד את תלמידיו להתמודד בצורה יעילה ע� משימות לימוד

לתלמיד המרבה , כפי הנראה. אישיי� תקיני� ושיתו� פעולה בקרב התלמידי�" יחסי� בי�

יעילות , להשתמש באלימות לא היו די הזדמנויות במסגרת משפחתו להתאמ� בדרכי� חיוביות

כאשר ). 1992, אב"בר(אישיי� שאינ� מתבססי� על אלימות "ותורמות לש� השגת יחסי� בי�

נבי� מיד את ההזדמנות המיוחדת שניתנה למורה , אלימה של התלמידנפרש כ� את התנהגותו ה

מסרי�  –מעודדי� ותומכי� , תו� הקשבה למסרי� חיובי�, לאמ� את התלמיד להשתלב בחברה

  . זרי� לילד וחדשי� עבורו, כנראה, שה�

המורה יכול לתכנ� את מהלכיו ולהתכונ� בדרכי� , כדי לקד� שיחה יעילה ע� הורי התלמיד

ועל כ� ישבח ויעודד , המורה יתבונ� היטב בהתנהגויות רצויות והולמות של התלמיד: ל�שלה

המורה יכוו� את עצמו להתמקד בהתנהגויות שהוא רוצה לחזק אצל התלמיד , כלומר. אותו

כי א� , אי� זה אומר מת� רשות לאלימות. ויימנע ככל האפשר מעיסוק בהתנהגויותיו האלימות

אישיי� , המורה ישתמש במשובי� חיוביי�. יות ומת� חיזוקי� עליה�זיהוי התנהגויות רצו

הקשבה , עזרה לתלמיד אחר, נתינה של התלמיד( התנהגות רצויה שהוא מזהה כלופרטניי� על 

, ביצוע מטלה לימודית, התחשבות, גילוי חברות, גילוי איפוק, המתנה בתור, למורה או לתלמיד

). שמירה על ציוד הכיתה וכדומה, רה על ציודו האישישמי, התמדה, שקדנות, גילוי סקרנות

, ...שמחתי לראות ש(המורה יציי� את התנהגותו הרצויה של התלמיד ואת הרגשתו בעקבותיה 

ביטויי� אלה ). וכדומה... שמתי לב ש, ...הייתי גאה ב� ש, ...התרגשתי כאשר, ...נהניתי שאתה

דוש שבה� ומיכולתו להיות מוער� על ידי הוא ייהנה מ� החי. כמעט שאינ� מוכרי� לתלמיד

יש לזכור כי תהלי� הלמידה דורש אימו� והתנסויות חוזרות ונשנות עד אשר ה� יהיו חלק . מוריו

לעתי� . אלימות ולא מקובלות, משלל התנהגויותיו של התלמיד ויחליפו התנהגויות קודמות

. רי� הבאי� במגע ע� הילדהלשו� המתמקדת בחיובי אינה מוכרת ג� למורי� ולמבוגרי� אח

עד אשר המורי� עצמ� , כה מוחלט של סביבתו" עיצוב התנהגות"הייתכ� שילד ב� שמונה הביא ל

כדאי ? להוסי� לחזק ולקבע התנהגות זו, בלא כוונה, וכ�, מרבי� להגיב אליו בנושאי אלימות

ישכיל לפתח את ועל כ� ייטיב המורה א� , שנזכור כי הילד חווה די והותר אלימות במשפחתו

. יתייחס אליה� ויציי� אות� במשובי� חיוביי�, יכולתו לזהות התנהגויות חיוביות של התלמיד

רצוי שהשיחה ע� הורי התלמיד תתמקד ביכולות החדשות שהתלמיד רוכש בבית הספר 

שיחה ברוח זו תחזק . המתבטאות בדרכי� החדשות שלמד, ובתכונות האישיות המיוחדות שלו

חיובי , בהיותו יוז� ומוביל תהלי� חינוכי) בעיני ההורי� ובעיני עצמו(של המורה את מעמדו 

  . של ילד�) ולו ג� חלקיות(המאפשר להורי התלמיד להיות עדי� להצלחות , ומכבד

המתגרה , העצל, השובב, האלי�(מרכיב נוס� העשוי לקד� ולשפר את התנהגות התלמיד 

ברתיי� שבה� התלמיד יכול להצליח וליהנות מחוויית הוא יצירת מצבי� לימודיי� וח) וכדומה

כ� הוא נהנה יותר להתנהג , ככל שתלמיד זוכה לחוות הצלחה לימודית או חברתית. ההצלחה
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, כגו� התנהגות אלימה, ואילו ההתנהגות הבלתי רצויה שלו, )1992, אב" בר(באופ� מועיל ותור� 

צור מצבי� שבה� תלמידיו ייהנו מחוויות בידי המורה יש הכלי� לי. פוחתת, פוגעת ותוקפנית

  .וראוי ומומל# לשת� את הורי התלמיד בתהלי� ההתקדמות של ילד�, הצלחה

ככל שהמורה ימעט להתלונ� בפני ההורי� על שיבושי� ועל תקלות שיש , במהל� שיחה ע� הורי� 

  .כ� גדלי� סיכוייו לחזק את מעמדו ואת הצלחותיו החינוכיות והלימודיות, לילד�

  
  דיווחתי להורי" ביומ� על התפרעות בנ", בעקבות תלונה של מורי". ב

בעקבות תלונה של מורה על התפרעות תלמידי� במהל�  ,אתמול. 'אני מחנכת כיתה ד

ביומ� להורי אות� תלמידי� על התנהגות דיווחתי , )זה היה ביו� החופשי שלי(שיעור 

ורצה  ת הספראחד התלמידי� בא לביאבא של , היו� כאשר אני תורנית בהפסקה. חריגה

שעכשיו אני לא יכולה לדבר לו אני מנסה להסביר . "ההערה שרשמת לילד"לדבר ִאתי על 

מאשי� אותי שאני , מגביר את קולו, הוא ממשי� לעמוד מולי. ורוצה להציע זמ� אחר, אתו

? לשכנע אותואי�  .לא יכולה לדבר אתו אבל הוא לא מוותר. אני נבוכה מאוד ,מפלה את בנו

  !!!הצילו? מה אפשר לעשות

  

ורצוי , יש בתי ספר שקבעו לעצמ� נוהל שעל פיו יש לדווח על כל הפרת משמעת של תלמיד להוריו

והתלמיד , דר� היומ�" תלונות"הורי� מקבלי� . במועד קרוב ככל האפשר להתרחשות האירוע

ו� עבודתו של ההורה ולעתי� לעתי� הדיווח נעשה בשיחת טלפו� מבית הספר למק. משמש כדוור

ויש בה כדי להחליש את , התנהלות זו היא מעי� תחלי� בזק לשיחה ע� הורי�. במכתבי� בדואר

כאשר המורה . מעמדו של המחנ� ולהפחית בערכו בעיני הורי התלמיד ובעיני התלמיד עצמו

את , ותנואתה מאשי� א": "הזמנה לקרב"המסר שנקלט הוא , מתלונ� על התלמיד בפני הוריו

וא� אחד מ� הצדדי� , השיח הופ� למתקפה או למגננה". ואילו אנחנו מאשימי� אות�, הילד

הפגיעה בתדמיתו של המורה כאיש מקצוע מיומ� מתערערת . המעורבי� אינו משיג את מטרתו

אלא הוא מגלגל , מכיוו� שהוא אינו מוביל ואינו מנווט תהלי� חינוכי או לימודי, ונפגעת קשות

לא ייפלא אפוא שיש הורי� המפרשי� זאת כעדות לחוסר אוני� . לפתחו של הורה התלמיד אותו

כאשר מתעוררות בעיות התנהגות של תלמידי� ביו� החופשי של . של המורה ושל הצוות החינוכי

זוהי . אנו מציעי� לראות זאת כהזדמנות חינוכית וכאתגר למחנ� ולתלמידיו, המורה המחנ�

ומחויבות ) לעניי� מסוי�(� לאתגר את תלמידיו לקבל על עצמ� אחריות הזדמנות עבור המחנ

הזדמנות זאת מאפשרת לדו� באופ� חיובי ביכולת� של התלמידי� למלא ). אישית וקבוצתית(

המחנ� יוותר על . למלא משימה וליהנות מחוויית הצלחה, לנהוג לפי כללי� שנקבעו, תפקיד

ובמקו� לברר את תלונות המורי� , ש מתוק� סמכותוהמאשי� והמעני, העמדה שבה הוא הפוסק

הוא ינחה שיחה שבה הוא ותלמידיו ידונו ביכולות , על אירועי� שהיו ביו� החופשי שלו

, לתת עזרה נדרשת, לשמור על כללי� שנקבעו, ובהצלחות של התלמידי� למלא תפקיד באחריות

זמ� לפירוט ההישגי� החינוכיי� המחנ� יקדיש . להישמע להוראות וכדומה, לשת� פעולה בצוות

א� המחנ� ירצה לשת� ולידע את הורי התלמידי� . של הכיתה ולהצלחות האישיות והקבוצתיות

הוא בוודאי יזכה , אישיות של תלמידיו"בתהלי� החינוכי ובהתפתחות היכולות החברתיות והבי�

יצג עבור� איש בעל שי, הורי� אלה יהיו גאי� בילדיה� וייהנו לתמו� במחנ�. להערכת� הרבה
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מדוגמה זו ברצוננו להדגיש שני מרכיבי� שיש בה� כדי להפו� . ידע מקצועי וסמכות חינוכית

. שג� מורה מתחיל יכול בהצלחה לייש� ולצלוח, שיחה ע� הורי� לאירוע המקד� תהלי� חינוכי

ראות ולהגיב ל, לשי� לב, דהיינו, המרכיב הראשו� הוא יכולתו של המורה לפתח התבוננות חיובית

, זו יכולה להיות התנהגות לימודית. מנקודת מבט חיובית על התנהגויות רצויות של תלמידי�

אשר , אישיי� ואמתיי�, והמורה ירבה להשתמש במשובי� חיוביי�, אישית"חברתית או בי�

כ� ג� התלמידי� עצמ� ילמדו . יתארו את ההתנהגויות החיוביות של התלמידי� וידגישו אות�

יכולת זו של המורה עשויה להיות לו לעזר רב כאשר ישוחח ע� . יחס באופ� חיובי זה לזהלהתי

  . הורי תלמידיו

המרכיב השני העשוי להקל מאוד על המורה החדש בשיחותיו ע� הורי התלמידי� היא הידיעה כי 

א התוצאה הי. האשמה או ביקורת מעוררות בקרב הצד השני את הרצו� להגיב בדר� דומה, תלונה

צפוי לשוחח ע� הורי� " מאשי�"מורה . שמורה מתלונ� יפגוש וישוחח ע� הורי� מתלונני�

ומורה המרבה למתוח ביקורת על תלמידיו יפגוש הורי� שיביעו בצורה גלויה או , "מאשימי�"

המורה יכול אפוא להימנע ממצבי� אשר . סמויה את ביקורת� כלפי המורי� וכלפי בית הספר

  .שלו ע� הורי תלמידיו למקומות לא רצויי� יביאו את התקשורת

  
  
  הילד הדחוי. ג

אני מתלבטת וחוששת . עד סו� השנהבה ואלמד , אני מורה חדשה בכיתה, אמצע השנה

א� תלמיד לא רוצה . הוא ילד דחוי בכיתה, )ש� בדוי(יוסי : מאוד בקשר לאחד התלמידי�

 , כל אחת בנפרד, לו ה� אמרו לי ג� כאשר ביקשתי מבנות לשבת לידו או לעזור. לשבת לידו

אני רוצה לשוחח ע� . "הוא מגעיל", "יש לו כל הזמ� נזלת", "הוא מסריח: "שלא נעי� לה�

אי� אני ? אולי ההורי� יעשו משהו, ת הספראולי ישלחו אותו יותר נקי לבי, אימא שלו

  ?פגעוימדברת ע� ההורי� בלי שי

  

מדובר בנושא רגיש , אכ�? ואי� נאמר זאת, להוריומה נאמר , תלמידי הכיתה דוחי� את התלמיד

הידיעה כי הילד . מקובל ונמצא במקו� בטוח ומכבד, כל הורה רוצה לדעת שילדו אהוב. וכאוב

היא חוויה בלתי , מוחר� או מבודד בשעה שהוריו ובני משפחה אחרי� אינ� נמצאי� לידו, דחוי

כגו� תנאי� , ה� תנאי חיי� בסיסיי�ג� כאשר מדובר בהורי� המתקשי� לספק לילדי, נסבלת

, במקרי� אלה עלול להיווצר רוש� שלהורי� לא אכפת מילד�. ביגוד מתאי� וכדומה, היגייניי�

. גורמי� שוני� ומגווני� יכולי� להביא לדחייה של ילד על ידי בני כיתתו. אול� אי� הדבר כ�

עליו להוביל . ביו� מ� הימי� מורה אחראי אינו יכול להניח לנושא ולצפות שימצא את פתרונו

כפי שתיארנו . אשר יבטיח יחס הוג� ככל האפשר כלפי כל תלמידי הכיתה, תהלי� חינוכי

נחזור ונדגיש כי ראוי ששיתו� ההורי� יתמקד בתהלי� יותר מאשר במצב או , בדוגמאות קודמות

קשה . ביא לשינויהתהלי� יהיה תכנית עבודה שהמורה ייזו� ושת. המצב הוא שהילד דחוי. בבעיה

קל הרבה יותר לשוחח ע� ההורי� על התכנית החינוכית או . מאוד לשוחח על הבעיה עצמה

א� המורה , הורי� יכולי� להיות שותפי� תורמי� ומועילי�. הלימודית שהמורה מתכונ� להוביל

. ללא תלונות וללא האשמות, משכיל לשוחח עמ� ללא השמעת דברי ביקורת סמויה או גלויה
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. להיווע# בה� ולתאר באופ� חיובי את תכנית העבודה ע� התלמיד, יחה ע� ההורי� יש לשתפ�בש

אמירות חיוביות באשר ליכולת� של ההורי� לעזור לילד� בנושאי� ספציפיי� יעודדו אות� 

התוצאה עשויה להיות שהמורה יקד� את התכנית . לקחת חלק פעיל ולהיות שותפי� לפתרו�

יכולותיו של המורה להתבונ� . יתרמו את חלק� באימו� ובתרגול הילד בביתוההורי� , בבית הספר

יפתחו בפניו ובפני תלמידיו ערוצי תקשורת , לעודד ולהרבות במשובי� חיוביי�, באופ� חיובי

כי א� הזדמנות לעבודה חינוכית , שבמסגרת� השיחה ע� ההורי� לא תהיה נטל או מקור לדאגה

  .מבורכת

  

  מקורות

כיוו� : רחובות. מודל להנחיית הורי�, 2000תקשורת מורי� הורי� על ס� שנת ). 1996(' ד, אבני
  .אחר

מכו� : אביב"תל. רצויה"דרכי� להתמודדות ע� מציאות בלתי, לגעת בחיי�). 1992(' ת, אב"בר
  .אדלר

  .אח: קריית ביאליק. לדבר ע� ילדי� –בגובה העיניי� ). 1999(' ש, גלנ#"ושוש�' ח, ברק

. תרומת התערבות לשיפור מיומנויות מורי� במפגשיה� ע� הורי�). 2003(' ר, וחלאבי' ג, גגולדנבר
  .113" 96 ,36דפי� 

  .230"236, א"י,  הייעו# החינוכי. אסיפת הורי� אחרת). 2002(' מ, ישראלשוילי

: חיפה .57"58, עיוני� בחינו�. עקרונות יסוד בתהלי� שיתו� הורי� בבית הספר). 1992(' ב, נוי
  .אוניברסיטת חיפה

לקראת הסדרת יחסי� בי� הורי� ומורי� באמצעות  –הורי� עלי� בית הספר ). 1994(' ב, נוי
  .13"32 ,)א( ד, הייעו# החינוכי. אמנה

לקראת , המערכת המשפחתית והמערכת הבית ספרית). 1981(' ל, ושפטיה' נ, פישר', ש, סמילנסקי
  .� סאלדמכו: ירושלי�. מודל חדש של קשר ביניה�

  .מוד�: אביב"תל. שיקו� הסמכות ההורית). 2000(' ח, עומר

  .מכו� סאלד: ירושלי�. עמדות ורמת מעורבות: ההורי� ובית הספר). 2003(' ופישר נ' י, פרידמ�

  .59"64, 38, פני�. הורי� תלמידי� והיוע# החינוכי). 2007(' נ, תור�"קפל�
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להדרכת כאמצעי  יתקולנועשימוש ביצירה  –" מורה מהסרטי""
  "יומני החופש"ו" נהר של אור: גחליליות: "מתמחי"

______________________________________________________  

  ירושלי�, ש דוד ילי�"המכללה האקדמית לחינו� ע, גרי�" עדנה קפל

באמצעי� מלאכותיי� ולהקפיאה , שהיא החיי�, מטרתו של כל אמ� היא לעצור את התנועה

  14)ויליא� פוקנר. (תשוב ותנוע שכ� היא החיי�, חר מאה שני� כשיביט בה אד� זרעד שלא

הצופה בקולנוע אסיר תודה לבמאי שהראה לו כי המדרגות של ביתו עשויות להוביל לארמו� 

  15)א� רנואר'ג.(של היפהפייה הנרדמת

� ג� ע� ולעתי, רחוקי�, היצירה הקולנועית צופנת אפשרות למפגש מרתק ע� עולמות אחרי�

, כפי שהוא בא לידי ביטוי בסרטי�, הממד הוויזואלי. המאס� אותנו אל עצמנו, הקרוב והמוכר

זהו . מעלה דילמות ויוצר תובנות חדשות, מעורר בנו כצופי� מגוו� רחב של רגשות ושל מחשבות

  .קוגניטיבית והתנהגותית, כלי רב עוצמה ליצירת תהליכי� משמעותיי� של למידה רגשית

,  )הקונסטרוקטיביסטית(וש ביצירה קולנועית ככלי ללמידה נובע מ� הגישה המבנית השימ

הגורסת כי האד� הלומד הוא זה המקנה משמעות אישית לידע ולמיומנויות הנרכשות דר� האופ� 

המהוות נדב� (שבו הוא יוצר קשרי� בינ� לבי� מכלול ההתנסויות והעמדות המוקדמות שלו 

   .)מתפיסת עולמו ותרבותו

הוא . הספרות המקצועית מתארת בהרחבה את קשייו של המתמחה להוראה בשנתו הראשונה

כר# במרו# משוכות ההוראה וכמי , מיוצג כמהגר המנסה להסתגל למציאות ולתרבות חדשה

  ).Goldstein, 2005; 2001, ב� יהושע"צבר;  2009,סטרהובסקי(שיוצא למסע גבורה 

שמטרת� לצמצ� את הקשיי� האישיי� משאבי� רבי� ינו� במערכת הח וקצובשני� האחרונות ה

סדנת אחד מה� הוא . אפשר את קליטת� במסגרות החדשותוהמקצועיי� של המתמחי� ול

במורה החדש ולאפשר דיו� רגשית ומטרתה לתמו�  ,התמחות המתנהלת כמפגש עמיתי�ה

  .תהלי� קליטתו במסגרת החינוכיתלאור� ורפלקסיה 

י� של היצירה הקולנועית מאפשרי� לגעת באמצעותה במגוו� מעגלי ההשפעה המתרחב

הצפייה של משתתפי . קונפליקטי� המאפייני� את עבודתו של המורה המתחיל ולעורר דיו� בה�

סדנת ההתמחות בסרטי� העוסקי� בדמות המורה בכלל ובדמות המורה המתחיל בפרט מזמנת 

הידיעה שלכאורה הדיו� אינו נוגע לצופי� . שיח מעמיק על נושאי� רגישי� ג� ללא חשיפה אישית

" קרבה מוגנת"לחוות , מקלה על המשתתפי� לומר את אשר על לב�, בסרט אלא לגיבורי העלילה

  ).2009, דוד"ב�(מבלי להסתכ� " מסוכנת"ולמצוא בכ� הזדמנות להתנסות רגשית 

ות המשתתפי� שתעורר את סקרנ, תפקידו של מנחה הסדנה הוא ליצור סביבת למידה טובה דיה

  . רגשות וערכי�, לחשו� את עצמ� ולבדוק עמדות, בה ותכוו� אות� ליצור הקשרי� אישיי�

מוב� , חשוב להנחות את התהלי� באופ� מובנה, על מנת שהשימוש ביצירה קולנועית יהיה בעל ער�

  .והגיוני

                                                 
  .9: 1995, פרמינגר: בתו� 14
   .129: ש� 15
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,  כרותתחילה אתייחס בקצרה לדמות המורה כפי שהיא משתקפת בכמה יצירות קולנועיות מו

ולבסו� אדגי� את השימוש במתודה , בהמש� אתייחס להנחיות כלליות לשימוש בסרטי� בסדנה

קולנועית באמצעות שני סרטי� המספרי� את סיפור� של מורי� בתחילת דרכ� המקצועית ואת 

" נהר של אור: גחליליות"הסרט היפני : יומית במסגרות החינוכיות השונות" התמודדות� היו�

  ". יומני החופש"יקאי והסרט האמר

  דמות המורה כפי שהיא משתקפת ביצירות קולנועיות מוכרות

המורה . מרבית הסרטי� ההוליוודי� מציגי� את המורה באופ� המאדיר את מקצוע ההוראה

חינוכית וכגיבור בודד המנסה להשליט סדר בכיתתו  המוצג כדמות הרואית המונעת מתו� אידא

לסניור ", "סיכו� מחושב("תו� שהוא נלח� בזירה החינוכית , וליצור תנאי� הולמי� ללמידה

בכל הסרטי� הללו המורה "). יומני החופש", "ללכת שבי אחריו", "לאדוני באהבה", "באהבה

שבה התלמידי� והוריה� חווי� את בית , בדר� כלל בשכונת עוני, ניצב מול כיתה קשה במיוחד

  .הרבה מעבר לגבולות הכיתה, כה אמתיתהמורה נדרש למהפ. הספר כמסגרת העוינת לה�

הקולנוע הצרפתי הקלסי מציג ג� את המורה האדיש או המתעלל , בניגוד לסרטי� ההוליוודי�

רק לאחרונה זכה המורה הצרפתי לעדנה בתיאור אוהד "). המלקות 400", "אפס התנהגות("

".  זה התחיל היו�" אחד הסרטי� הבולטי� הוא סרטו של טאוורניה. המוקיר את פועלו החינוכי

וכל כולו מתמקד בקשר , הסרט מתרחש בעיירה קטנה וענייה המורכבת ברובה ממהגרי� קשי יו�

ונגל 'המורה ניצב בצד אחד ע� ההורי� ונאבק בג. המחייב הנוצר בי� המורה לבי� הקהילה

  .יתחברתית ופוליטית מעמיקה ומתו� אמונה בדרכו המקצוע, הבירוקרטי מתו� תפיסה חינוכית

, "קלרה הקדושה("ג� בקולנוע הישראלי מוצגי� המורי� כמי שאינ� מיטיבי� ע� התלמידי� 

שבו , "הכוכבי� של שלומי"יוצא דופ� בכ� הוא הסרט "). כנפיי� שבורות", "סו� העול� שמאלה"

ומוכ� להיאבק למענו כדי , התלמיד הגרוע והדחוי חברתית, המורה הוא היחיד המבי� את שלומי

  .שיצליח

והסרט , "נהר של אור: גחליליות"הסרטי� שנבחרו לצפייה בסדנת ההתמחות ה� הסרט היפני 

שני הסרטי� מבוססי� על סיפורי� אמתיי� ומספרי� את סיפורו של ". יומני החופש"האמריקאי 

מאמי� בכוח� של התלמידי� ללמוד ונכו� להילח� , מורה מתחיל התופס את ההוראה כשליחות

נאבקי� במוסכמות החברתיות , מוצגי� כמי שקוראי� תגר על הבירוקרטיההמורי� . עבור�

  .למרות המהמורות והקשיי� הרבי� שהיו בדרכ�, ומצליחי� ללמד ולהגיע ללב� של התלמידי�

  .שאלות אפשריות להנחיה של שני הסרטי� הללו יוצגו בהמש�

  הנחיות כלליות למנחה הסדנה המציג יצירה קולנועית

לשמוע , כ� שהמשתתפי� בסדנה יצליחו לראות, הטובי� ביותר לצפייה צרו את התנאי� .1

על מנת שיוכלו לרשו� לעצמ� , השאירו מעט אור בחדר. ולקרוא את הסרט באיכות טובה

  .הערות והארות במהל� ההקרנה

על היוצרי� ועל , על העלילה, לפני הצפייה יש לספר למשתתפי� בקצרה על נושא הסרט .2

 .השחקני�

אפשר לבקש מ� המשתתפי� לרשו� בקצרה במהל� , לדוגמה – חיות לצפייההניש לתת  .3

 .הצפייה את הנושאי� שהסרט עוסק בה�
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ובכל חלק נית� לערו� דיו� מיד ע� תו� , כדאי לחלק סרט באור� מלא לשני חלקי� .4

 .ההקרנה

 .הגדירו מטרה לצפייה בסרט ובחרו בהנחיה המתאימה לנושא שבו תרצו להתמקד .5

כדי לאפשר עיבוד רגשי של , הזמינו את המשתתפי� להישאר במקומ� בסיו� ההקרנה .6

כ� יכולי� המשתתפי� להשתחרר מעט מ� העומס הרגשי . הדברי� שהוצגו לפניה�

 .שהסרט יצר אצל� ולהתפנות לעיבוד תוכני וקוגניטיבי של החוויה

  שאלות כלליות אפשריות להנחיה בתו" הצפייה

  ?)ת הדמויותאח, הסיפור(אל מה התחברתי בסרט  .1

 ?מה עורר התנגדות או הרגיז? אל מה לא התחברתי .2

 ?אי� הייתי מספר את הסיפור אחרת? כיצד הייתי נוהג, לו אני הייתי מתמודד ע� הבעיה .3

 ?בסרט... אילו שאלות היית רוצה לשאול את .4

 .נסו לזהות משפט שהיה משמעותי עבורכ� .5

 ?הא� הופתעת� מאופ� השתלשלות העלילה .6

 ?� על הבחירות של גיבורי הסרטמה את� חושבי .7

 ?מה� נקודות המפנה בחייו של הגיבור .8

 ?מה� נקודות המפנה בחיי� של� או בחיי� של מישהו שאת� מכירי� .9

 ?ע� אילו פעולות שביצעו הדמויות בסרט את� מסכימי� .10

 ?אי� היית� פועלי� אחרת במקו� הגיבור .11

 ?אי� היית� בוחרי� לסיי� את הסרט .12

 ?את העלילה מזווית ראייה של גיבורי� אחרי� הא� את� יכולי� לספר .13

 ?מה מביעה המוזיקה בסצנות השונות .14

 ?הא� ההתרחשויות בסרט היו יכולות להיות קשורות ג� לחייכ� .15

  עקרונות מנחי" לדיו�

א� יש לקחת בחשבו� כי המשתתפי� יכולי� , רצוי לאפשר דיו� פתוח על נושא מוגדר .1

  . להוביל את הדיו� לנושאי� אחרי�

  . וב לתת מקו� לנקודות מבט שונותחש .2

חשוב לאפשר למשתתפי� ליצור זיקה בי� הנושאי� העולי� בסרט לבי� התנסויותיה�  .3

א� מקושר , כ� מתאפשר תהלי� למידה המבוסס על המוצג בסרט. האישיות והמקצועיות

  .יומית האישית והמקצועית" למציאות היו�

גילוי הפער . נועית לבי� החיי� במציאותכדאי להתייחס לפער הקיי� בי� היצירה הקול. 4

בד בבד ע� גילוי כוחותיה� , מאפשר לחשו� קשיי� ממשיי� של המשתתפי� בסדנה

  .ויכולותיה�

  . לקראת סו� הדיו� יש לסכ� בקצרה את הלמידה ואת התובנות שעלו בסדנה. 5
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  " נהר של אור: גחליליות: "הסרט. 2

 )Fireflies: River of Light(   נהר של אור: גחליליות: הסרט

  Hiroshi Sugawara :במאי

  :שחקני�

Yukiyoshi Ozawa 

Risako Sugaya, Koji Yakusho, Mirai Yamamoto,  

Nobuto Yana Kirin Kiki  

  יפנית: שפה 

  2003: שנה

  דקות 120: מש� זמ� סרט

  דרמה): אנר'ז(סוגה 

  35787: קוד הסרט באוז� השלישית

ורואה במקצועו , צעיר המגיע ללמד בבית ספר באחד הכפרי� ביפ�הסרט מספר על מורה : תקציר

הוא נתקל בהתנגדות רבה לדרכו החינוכית ונאל# להתמודד ע� מערכת בית ספר . שליחות

  .שמרנית ונוקשה

תהלי� . המורה יוצא עמ� למסע למידה משות� על חיי הגחליליות, בעקבות סקרנות התלמידי�

שבמהלכ� הוא מצליח ליצור קשר משמעותי ועמוק ע� , דהההוראה דורש ממנו מסירות והתמ

הנהר החוצה את (ה� מצליחי� ליצור יחדיו בית גידול מתאי� לגחליליות . תלמידיו וע� הוריה�

אור� של הגחליליות שוב מאיר את הכפר ומסמל את התקווה , ובסופו של תהלי� ארו�, )הכפר

  . של המורה ושל תלמידיו, בלב� של התושבי�

  אי" אפשריי" לדיו�נוש

  .משמעות המפגש הראשו� בי� המורה לבי� תלמידיו. 1

  .קבלת הפני� של מורה מתחיל במסגרת בית הספר. 2

  .ההתמודדות ע� התלמידה שחוותה אובד�. 3

  .הפרקטיקות החינוכיות שבה� משתמש המורה. 4

  .ההתרחשויות השונות המפגישות את המורה ע� עצמו וע� עברו. 5

  "יומני החופש: "הסרט. 3

  ) (Freedom Writersיומני החופש  :הסרט

  Lagravenese  Richard: במאי

  Patrick Dempsey  Hilary Swank, Imelda Staunton and : : שחקני�

  אנגלית: שפה

  2006: שנה

  דקות 122: מש� הסרט

 דרמה): אנר'ז(סוגה 

  40247: קוד הסרט באוז� השלישית
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בבית ספר רווי " מונחתת"הסרט מספר את סיפורה של מורה מתחילה בש� ארי� גרוול ה: תקציר

היא לוחמת עבור� , ח� של התלמידי� ללמודמתו� אמונתה בכו. אלימות ומתחי� על רקע גזעני

באמצעות . והופכת את הכיתה למקו� חשוב בעיני תלמידיה, אל מול מערכת החינו� האטומה

היא מצליחה ליצור עמ� קשר משמעותי , מתודה של כתיבת סיפור� האישי של התלמידי� ביומ�

  .ולהביא לשינוי בעולמ�

  

  נושאי" אפשריי" לדיו�

  ?מדוע הצליחה במקומות שאחרי� כשלו? ל המורהמה גר� להצלחתה ש .1

מהו מקומ� של המנהלת ושל צוות בית הספר בהוויית בית הספר ובחוויה של ארי�  .2

 ?גרוול

 ?באילו דרכי� יצרה המורה קרבה לתלמידיה .3

 ?)א� היו כאלה(מה� המקורות שתמכו בה  .4

 ?)מסור ומתמסר לתלמידיו(מהי המשמעות של להיות מורה מחנ� מיטיב  .5

  

  מקורות

סדרת חומרי הדרכה חדשניי� לעבודה ע� ילדי� ונוער בסיכו�  –" נוע" בראי" .)2009(' ל ,ב� דוד
  .60"61 ,2, עט השדה. ובני משפחותיה�

ירחו� . הפיתוח המקצועי של המורה המתחיל בשנת ההוראה הראשונה). 2009(' ר, סטרהובסקי
  .36"43, 39, ת"מכו� מופ

. מורי� טירוני� כמהגרי� – מג� עד� למציאות דר� משבר :מחקר פרשני .)2001( 'נ, ב� יהושע"צבר
, דביר: אביב"תל. מסורת וזרמי� במחקר האיכותי, )ורכתע(ב� יהושע "נעמי צבר: בתו�

468"441 .  

האוניברסיטה :  אביב"תל. כרונולוגיה של קולנוע ותחביר – מס� קס" .)1995(' ע, רפרמינג
  .הפתוחה

  

Goldstein, L. S. (2005). Becoming a teacher as a heroe's journey: Using metaphor in 
preservice teacher education. Teacher Education Quarterly, 32 (1), 7-24. 
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: מתמחי" בהוראהלהדרכת כאמצעי  יתקולנועשימוש ביצירה 
  "החיי" בזכות"ו" הגו# שלי הוא רק שלי :החברי" של יעל"

_____________________________________________________________ 

  לטכנולוגיה ולאמנויות, המכללה לחינו� –סמינר הקיבוצי� , גילה שקולניק

  "הגו# שלי הוא רק שלי: החברי" של יעל: "הסרט. 1

                                                                                                                                      2008: שנה
קינ� אלדר והד ארצי                                                                                        ," החברי� של יעל"תאטרו� : מפיקי�
                                                                                     אורית ב� דרור                                                 :תסריט

          שרונה אריאל                                                                                                                  : תוכ� מקצועי
דרור דרורי                                                                                                                   : עיטור והפקה מוסיקלית, בודי�עי; יעל פדר: מילי� ולח�
                                                                                                               יניב טל                                                                                                                      : במאי ועור�

מיכל עוז                                                                                         : תסריט הורי�: רק מיוחד להורי�פ
                 יעל פדר ויפתח ויזל                                                                                         , גילה אלמגור: משתתפי�

  דקות 45: אור� הסרט

  עברית: שפה

  

אירועי� חוזרי� ונשני� של פגיעות מיניות של תלמידי� בתלמידי� מחייבי� את מערכת החינו� "

  )ס"תש, משרד החינו�( ".להתמקד בנושא זה ולטפל בו באופ� כולל

  

  הפעלה

  ?"מטרידי� מיניי�" הא� ילדי� צעירי� בגיל הר� הנוגעי� באיברי המי� של חבריה� הנ�

  . שאלה זו עולה כמעט כל שנה בכל קבוצה של מתמחי�

אחרי� גורסי� . יש מומחי� הטועני� כי נגיעות מיניות בגיל הר� יכולות להיחשב כהטרדה מינית

יש ג� הטועני� כי התנהגות כזו . ויש לראות בה� תופעה התפתחותית, כי נגיעות ה� חלק ממשחק

ולהג� , אול� כול� מבקשי� להסביר לילדי� מה מותר ומה אסור. גבולותיכולה להעיד על בעיית 

  .עליה� מפני הטרדות מיניות

  

: חברי� של יעל"אני בוחרת להפגיש את המתמחי� ע� נושא זה באמצעות סרט לילדי� הנקרא ה

בג� של יעל הילדי� . הסרט מפגיש את הילדי� ע� הג� של יעל הגננת". הגו� שלי הוא רק שלי

הילדי� לומדי� . באסרטיביות" לא"רוקדי� ולומדי� כיצד לשמור על גופ� וכיצד לומר , שרי�

המעורר חשיבה על , במפגש זה הסרט משמש אמצעי דידקטי. מה מותר ומה אסור בהקשר המיני

  . השקט המתעורר בקרב המתמחי� בהקשר זה"ותור� לוויסות אי" המשחקי� האסורי�"נושא 

את המתמחי� להביע חשיבה ביקורתית על האירועי� המוצגי�  מטרת הפעילות היא לעודד

  .דקות 45אור� הסרט הוא . בסרט
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  מהל� הפעילות

  .שיחה ע� המתמחי� על מורכבות הנושא .1

זיהוי חשיבה , זיהוי מסרי� סמויי� וגלויי�, זיהוי מאפייני שפה: מת� משימות צפייה .2

 . זיהוי רכיבי� תרבותיי� ועוד, בוגרת וחשיבה ילדית

 . ניהול דיאלוג ביקורתי .3

 דוגמאות  לשאלות מנחות

 ? הא� הסרט מתאי� לילדי ג� �

 ?למי ה� מתאימי�? מה� המסרי� בסרט �

 ?מהי תפיסת הילד בסרט �

 ?מהי תפיסת הגננת בסרט �

 ?באמצעות סרט" משחקי� אסורי�"מהי עמדתכ� באשר לטיפול בנושא  �

 ?רי�ועל מה היית� מוות, מה היית� לוקחי� מ� הסרט, כמתמחי� �

  ) צילומי" ועריכה שלמה אביד�(מפגש ע" סיפור אמתי ) 2007" (החיי" בזכות: "הסרט. 2

  דקות 60: אור� הסרט

שהכול ילמדו בעצ� תהלי� , הנטייה ללמוד מ� החיי� עצמ� וליצור תנאי חיי� כאלה"

   16)דיואי". (זה פריו המשובח ביותר של החינו� –החיי� 

� על מבוכה ועל קושי בהתמודדות�  ע� ילדי� בעלי צרכי� מורי� בכלל ומתמחי� בפרט מספרי

ה� בחינו� הרגיל וה� , נושא זה עולה לעתי� קרובות בסדנאות ההתמחות. מיוחדי� וע� הוריה�

  .בחינו� המיוחד

  ".החיי� בזכות"בחרתי להפגיש את המתמחי� ע� נושא רגיש זה באמצעות הסרט התיעודי 

, משפחתו של דני, של דני כאיש בוגר הלוקה בפיגור שכלי חייו: הסרט משק� משולש של קשיי�

המתבשרי� שבדיקת מי השפיר של עובר� מראה כי הוא סובל , רונית ומאיר, וזוג הורי� נוס�

  .מפיגור ומתסמונת לא ברורה

מעודד לסובלנות ונות� ביטוי לקשיי ההתמודדות ע� , מעורר דיאלוג כ�, הסרט משק� מציאות

  ".הסיפור האמיתי"הסרט הוקר� בערו# הראשו� במסגרת התכנית . מציאות כה מורכבת

   17.ובמקורות אלקטרוניי� אחרי�" האר#"נית� לקרוא על הסרט באתר של עיתו� 

  מטרות 

קושי ומורכבות ביחס לתלמידי� הסובלי� , הכלה, לנהל דיאלוג שישק� אמפתיה .1

 .מלקויות וביחס להוריה�

  .עמיתי� בקבוצה לגלות סובלנות כלפי דעות שונות של .2

                                                 
  .216: 1996, כה�: בתו�  16
17   

http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?itemNo=765488&contrassID=2&subCo
ntrassID=13&sbSubContrassID=0 
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  מהל� הפעילות

  : תנאי� מקדימי�

  .ובינ� לבי� המנחה, לוודא שקיי� אמו� בי� חברי הקבוצה �

 .לבדוק נכונות של מתמחות בהיריו� לצפות בסרט �

  

  :הפעילות

  .להקרי� את הסרט .1

 .לאפשר שיח פתוח .2

 .לנהל שיח סביב סוגיות אוניברסליות .3

 .לנהל דיאלוג סביב סוגיות פרטיקולריות .4

, ערכי� אוניברסליי� ה� ערכי� מובני� ומוסכמי� על רוב בני האד�, )2005(ענת גרוס לט

  .והתגובה אליה� אינה אחידה, ואילו הערכי� הפרטיקולריי� ה� תלויי תרבות

, כמו חינו� לערכי�, בהשראת גרוס בחרתי להציג אלה לצד אלה סוגיות שצביונ� אוניברסלי

התמודדות ע� : ככתוב למטה,וסוגיות פרטיקולריות, קבלת השונה והעצמה מול מסוגלות

  .משפחות המגדלות ילדי� בעלי צרכי� מיוחדי� בחינו� הרגיל ובחינו� המיוחד

  . לאקלי� הקבוצה ולרמת הפתיחות שבה, מומל# להתאי� את הסוגיות למתמחי�

  דוגמאות לסוגיות אוניברסליות

  .שילוב ילדי� בעלי צרכי� מיוחדי� בחברה �

 .רגשות של המשפחות בסרטהתחושות וה �

 .עולמו הפנימי של דני בסרט �

  דוגמאות לסוגיות פרטיקולריות

  .הזכות לחיי� של עובר ע� מגבלות �

 .התמודדות ע� תלמידי� בעלי לקויות בחינו� הרגיל ובחינו� המיוחד �

התמודדות ע� משפחות המגדלות ילדי� בעלי צרכי� מיוחדי� בחינו� הרגיל  �

 .ובחינו� המיוחד

  מקורות

  .ערכי יסוד לחינו� " יו� ערכי�: הרצאה בכנסת השש עשרה מושב שלישי  בנושא). 2005(' ז, גרוס

  "מ 2011, ינואר 21נדלה בתארי� 

http://www.knesset.gov.il/protocols/data/rtf/chinuch/2005-02-08.rtf 

  .כינרת הוצאה לאור: אור יהודה. ספר הציטטות הגדול). 1996) (עור�(' א, כה�

חוזר . התמודדות מערכת החינו� ע� פגיעה מינית של תלמידי� בתלמידי�). ס"תש(משרד החינו� 

  :" מ 2011, ינואר 21נדלה בתארי� ). א(2/ ס "ל תש"מנכ

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/applications/mankal/arc//s2ak2_1_2.htm 
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  כלי להעצמת המתמחה בטיפול בבעיות משמעת – השיחה האישיתדג" 

 ___________________________  

  מכללת אוהלו בקצרי�, רות דנינו

  מבוא. 1

נתקלי� שהמתמחי�  וסקי� בבעיות משמעתת ההתמחות עסדנב העולי�תיאורי מקרי� רבי� 

לעתי� להרגשת חוסר לה� וסר הביטחו� גורמי� תחושת חהבהלה הפנימית ו. בעבודת� בה�

פנות לפני הכול נוטי� ל ,המבקשי� למצוא פתרו� לבעיה, המתמחי� ,במצוקת� הרבה. אוני�

ג� , מנהלתהסגנית או ה, רכזתה, מחנכתהכגו�  ,במוסד ")תחי� הכבדי�התו(" סמכותהבעלי ל

, מעורבות� של גורמי� אלה פותרת לרוב את הבעיה בטווח המידי. במצבי� שאינ� מחייבי� זאת

של העצמית  מסוגלותהרגשת הא� מביאה לעתי� להסלמה של האירוע ואינה משפרת את 

  . מתמחי�ה

תמחה להתנסות בעצמו בשיחה אישית המכוונת לפתרו� המאפשר למ, להל� מוצע כלי מובנה

ליזו�  מטרת ההתנסות היא להציג למתמחה דג� שיעודדוֹ . בעיות בכלל ובעיות משמעת בפרט

המתמחה יתנסה בשימוש בדג� המוצע ה� בסדנה וה� בעבודתו . תהלי� של שינוי בקרב תלמידיו

לתפקד כמנחה ולאפשר לתלמיד  המתמחה צרי� להסכי�. ההתנסות בכלי זה אינה קלה. בשדה

ולעתי� השיחה נעצרת בשלב , כל שלב בשיחה קשור בקודמו. לבנות את התהלי� בכוחות עצמו

יש צור� לרענ� ולהתחבר , כאשר השיחה מתחדשת במועד אחר. מסוי� ואינה מגיעה לסיומה

ורשת הד, המיומנות בשימוש בכלי זה היא מיומנות נרכשת. מחדש אל שלבי השיחה הקודמי�

א� כי בסופו של , וג� אז השימוש בו אינו מבטיח היעדר אכזבות או תסכולי�, תרגול ממוש�

להעצמת יעיל  הוא אפוא אמצעי 18השימוש בדג� השיחה האישית המובנית. התהלי� שכרו בצדו

  .ללא תיוו� חיצוני, ע� התלמיד שלו אישיתהמעצב באינטראקציה "כמנהיג המתמחה

  התיאור התהלי� בסדנ. 2

הצפת התגובות המידיות של המתמחי� לבעיות משמעת דר� הצבת השאלה כיצד ה�  .1

  .בירור יתרונות השיחה האישית כאמצעי לפתרו� בעיותו, נוהגי� לטפל בבעיות אלה

 .  יעילהאישית שיחה לקיו�  והכללי� הנדרשי�בסיסיות המיומנויות הצגת ה .2

יית התכני� והעקרונות של כל והקנ, גיבוש של שלבי השיחה האישית היעילה בצוותא .3

 .אחד משלבי� אלה

 . תרגול בסדנה של השיחה האישית ושל זיהוי חסמי� אצל התלמיד .4

ושיתו� , )לפחות, עמיי�פ רצוי(שיחה אישית אמתית של תרגול בהתנסות בשדה  .5

 . העמיתי� בסדנה בהתנסות זו

  . בסדנת ההתמחות אישית כחלק ממשימות ההגשההשיחה התיעוד  .6

                                                 
תודתי נתונה לדני . �"דג� השיחה האישית המתואר מושתת על דג� השיחה האישית מבית היוצר של מכו� פיר.  18

 .שטיינר
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  ט הפעילות בסדנהפירו. 3

בשיחת המבוא מנחה הסדנה מצי� את התגובות המידיות האישיות של המתמחי�  .1

מציג בפני ב� זוגו שחזור כל אחד . תחילה מתקיימת פעילות בזוגות. לבעיות משמעת

לאחר מכ� . מושכל של פעולה או של תגובה שלו לבעיית משמעת שהתרחשה בכיתתו

. גובות או הפעולות השכיחות שנקטו המתמחי�חוזרי� למליאה ובודקי� מה היו הת

  .בשיחה יסתבר כי המתמחי� אינ� נעזרי� תמיד בשיחה האישית לפתרו� בעיות משמעת

מנחה הסדנה יפרט בקצרה כמה מ� הכללי� ומ� המיומנויות המאפשרי� שיחה אישית  .2

  : להל� ארבעת הכללי� הבסיסיי�. יעילה

המקו� . � לשני הצדדי� לשיחהכדאי לקבוע מראש זמ� המתאי :מקו" וזמ�  .א

צורת  .פרטיות נאותהה מסוימת של ומיד צרי� לאפשר שיחה ללא הפרעה

  .הישיבה ג� היא חשובה

 מצד המתמחה שיחה יעילה "מאפשריהתנאי" מוקדמי"   .ב

�יש להתייחס . גמישותלגלות שיפוטיות ולהימנע מ, דהיינו. לשיחה "נקי"לבוא  

לבוא . השונה מאתנו יכולת להכיל אתה להשתדל לחוש את. למעשה ולא לעושה

  .�שיתות אלא מאוויר ,היררכילא ממקו� 

�  .מהימנות ואמינות, לשדר התעניינות אמתית 

�  .ולמחשבותיו יחס של כבוד לרגשות של הילדואכפתיות  ,דאגה, יהתאמפלגלות  

�  .כלפיולשת� את התלמיד ברגשות ובדאגות ונכונות מוכנות לגלות  

�  .לשיחה" להידח�"מלהימנע עד כמה שאפשר . לשתוקיכולת לגלות  

�  . איזו� באופ� מושכלולהפר את ה יכולת ליצור תסכול מכוו�לגלות  

�  ").גבולות נמצאי� במקו� שהאהבה שוכנת("יכולת לשי� גבולות לגלות  

�, להתמקד בכוחות ולא בחולשות. י פתרו�רנראי� בהלהתמקד רק בענייני�  

  .להביא להצלחה עשוישמה בכל , דהיינו

� .אי� לו כישורי� של פסיכולוג. המתמחה חייב להכיר במגבלותיו 

  התלמידמצד  שיחה יעילה "מאפשרימוקדמי" התנאי"   .ג

�  .ביטחו� במורה 

�  .או לקושי שבגינו מתקיימת השיחה מודעות לבעיה 

� .לבצע שינוי רצו� ונכונות 

 שיחה יעילהקיומה של מיומנויות בסיסיות ל  .ד

, של התלמידצריכה להיות מכוונת להבנת עולמו הקשבה ה :הקשבה .1

, יאפשרהדבר עד כמה ש ,במנותק, ומער� האמונות והדעות שלממוקדת בו

 .מעול� האמונות והדעות שלנו

אני רואה "דר� העיניי� , ..."אני שומע ש" דר� האוזניי� :הקשבה פעילה

  ...."אני מרגיש ש"דר� הלב , .."ש
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  :בעת השיחה האישית �מה להימנעסוגי הקשבה שיש 

�תו� כדי הקשבה אנחנו מקשרי� את הנאמר  – הקשבה אוטוביוגרפית 

  .לדברי� בחיינו

�  .תו� כדי הקשבה אנחנו מעצבי� את הפתרו� – הקשבת פתרו� 

�  .תו� כדי הקשבה אנו שופטי� את המסופר לנו – הקשבה ביקורתית 

 ."מאוד אני רואה שאתה כועס" :שיקו# רגשי .2

הדגשה , ידי התלמיד לצור� הבהרה על שחזורואו על הנאמר חזרה  :בהירות .3

; "?...הא� זה אומר ש"; "...אתה אומר ש": לדוגמה. מוקד הבעיה או חידוד

  . "...אני מבי� מדברי� ש"

  .שחזור הנאמר בדרכי� אחרות – שחזור פשוט

  .תמצית מאורגנת של המסר המקורי – שחזור מסכ�

  .גשות במסרשחזור של הר – יתשחזור אמפ

כמו הנחות  , של הדברי� חוש� את הרובד הסמוישחזור ה – שחזור מעבד

 . אמונותו ערכי�, מטרות, יסוד

שאלות אלו מבקשות להשתמש במונחי� ובביטויי� : שאלות הבהרה .4

אתה יכול להסביר לי את : "לדוגמה. הנפוצי� בסביבה התרבותית שלה�

   "'?סו� הדר�'מרת למה התכוונת כשא"או " ?המילה שהשתמשת בה

מנחה הסדנה יחלק ד� ע� שאלות רבות . גיבוש משות� של שלבי השיחה האישית .3

המתמחי� יעבדו . יש להציג את השאלות בסדר לא נכו�. המייצגות שלבי� שוני� בשיחה

 .בקבוצות ויסדרו את השאלות בסדר הנכו� על פי הבנת�

לב הראשו� ואת השלב האחרו�  בדר� כלל המתמחי� אינ� נתקלי� בקושי לזהות את הש

להל� . הקושי הוא להבחי� בי� השלב השני לבי� השלב השלישי. והמסכ� של השיחה

  : תיאור שלבי השיחה ועקרונותיה�

  

  :שלבי השיחה

. נאי הכרחי להמשכה היעילמהווה תו החלק הפותח את השיחה זהו: שאלות מקרבות. א

, אד� נעי�שהוא תרש� ולה ורהאמו� במהיא לגרו� לתלמיד לחוש מטרת שלב זה 

במהל� שלב  א� לא תתפוגג אווירת העוינות .מגלה נכונות אמתית לסייע לומתעניי� בו וה

על  משפיעמיקו� השיחה לכ� שיש לשי� לב . במועד אחרשוב כדאי לחזור ולנסות  ,זה

כדאי לא לגלוש לקרבת . אמתיותכנות וצריכות להיות בשיחה האמירות . הקרבהאווירת 

מה " ;"התסרוקת החדשה יפה"; "תתחדשי על הנעליי�: "לדוגמה אמירות מקרבות. תרי

  ".?תשתה משהו" ;"?שלו� הפצע ביד

של בשלב זה מתקיי� בירור : שאלות המבררות את פרטי המקרה ואת סיבותיו. ב

כדאי להרבות . הקושי של התלמיד והגדרתו זיהוי, בדיקת סיבותיו, דהיינו, המקרה

, כדי לבנות תשתית איתנה של מידע מדויק, את דברי התלמידשק� ולות בשאלות מתווכ

על . התלמיד אצלהאיזו�  ה שלתכ� הפריבתהלי� זיהוי הקושי ת. פתרו�היבנה פיו ישעל 
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באופ� שהוא יוכל , המורה לזכור שיש להביא את התלמיד רק עד לרמת תסכול מסוימת

להכחשה ו להובילמוגברת עלולה  חרדה. חרדה גדולה מדי להכילה ומבלי לעורר אצלו

. רמה מסוימת של חוסר נחתל, א� צרי�, הכוונה היא להביא את התלמיד. סגרותיולה

בתהלי�  .וידע להסביר לעצמו מהו כי יש לו קושי יבי�בסופו של השלב הזה התלמיד 

; "?מה הביא אות� לזה"; "ספר מה קרה: "ההכוונה לשלב זה אפשר לשאול לדוגמה

 ;"?על סמ� מה אתה חושב כ�"; "?...מה עבר ל� בראש כש"; "?...ודע שאי� אתה י"

מה מפריע ל� "; "?אי� אתה מרגיש בקשר למצב הקיי�"; "?הבעיה כא�, לדעת�, מהי"

  .ועוד" ?לא הצלחת ,לדעת�, למה"; "?...מהי הסיבה שגרמה ל"; "?...ב

לזהות כיווני פתרו� א הימטרתו של שלב זה : שאלות המבררות כיווני פתרו� אפשריי". ג

תקווה כי יש לו וירגיש  לבעיההתלמיד כי יש פתרו� הגיוני  חייווכבתו� השלב  . אפשריי�

המורה לא יביע את דעתו האישית ולא ייבהל שבשלב זה חשוב מאוד . ממצוקתו #להיחל

שהתלמיד יזהה את הפתרו� לקשייו עד יש להמשי� בשאלות . מקטעי שתיקה של הילד

מותא� לנסיבות ה, להגיע לפתרו� ישי�ו להנחותהוא המורה  ו שלתפקיד. מובכוחות עצ

שאלות הכוונה . הכפי שהוא תופס אות ,ומכוו� להצלחתו, ולמשאבי� האישיי� שלו

מה "; "?..באיזו דר� אחרת אפשר לגשת ל"; "?...מה את יכולה לעשות כדי: "לדוגמה ה�

אי� זה "; "?בהזדמנות אחרת. ..באי� תוכלי להשתמש "; "?...את חושבת שיקרה א�

; "?מה כדאי לעשות"; "?במה הדר� הזו טובה יותר מ� האחרת"; "?...היה נראה ל� א�

; "?יכול לחשוב על פעולה שתתרו� לשינוי ההא� את"; ..."אני מזמי� אות� לחשוב על"

ל מה אתה חושב יכו"; "?...יש ל� רעיו� אי� לשפר את"; "?יש עוד משהו שאפשר לעשות"

  . ועוד" ?...לעזור

רטט תכנית אופרטיבית ישימה סבשלב זה התלמיד י: שאלות המכוונות לפתרו� ישי". ד

הוא ו יש לו רצו� להגיע לפתרו�, מרגיש כי הוא יודע מה לעשות התלמיד. למימוש הפתרו�

  .בה בחרששל� ע� הדר� ו בטוח בהצלחתו חש

אגב הקשבה . ידי� בסדנהדג� השיחה האישית המתואר לעיל יתורגל במשחק תפק .4

. המשתתפי� יתבקשו לזהות אמירות בשיחה המציינות חסמי� אצל התלמיד, לפעילות זו

אני א� "; "אני לא מסוגל להבי� את זה"; "?למה אני כישלו� כזה"; "אני עצל�: "לדוגמה

" אי� לי חברי�"; "הוא כל הזמ� מציק לי"; "א� אחד לא אוהב אותי"; "פע� לא מצליח

 . הוכדומ

נית� . משלו על עצמו" סרט"כל תלמיד בונה לו . של חסמי� אלה" פירוק"חשוב לתרגל 

רצוי להגיב בעקביות לאמירותיו . שבנה" תסריט"להמחיש לתלמיד כי בידיו לשנות את ה

בתגובה : לדוגמה, הכוללניות של התלמיד באמירות הממוקדות במקרי� פרטיי�

בוא נראה מה , לפני המבח� האחרו� לא למדת"ד מוצע לומר לתלמי, "אני עצל�"לאמירה 

בשני "נית� לומר לתלמיד " אני א� פע� לא מצליח"או בתגובה ל, "יהיה במבח� הבא

במשחק התפקידי� בכיתה יש לזהות ג� אמירות של ". המבחני� האחרוני� לא הצלחת

גל יש ג� לתר". כל הלילה לא ישנתי בגלל�"כגו� , המתמחה שיש בה� סחטנות רגשית

 .אשר התשובה עליה� היא כ� או לא, הימנעות משאלות סגורות
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מלווה בקשיי� ובתסכולי�  תרגול דג� השיחה האישית בעבודת המתמחה בבית הספר .5

מפני שאינ� , אחדי� נשארי� בשלב הראשו� של השיחה במש� כמה פגישות. מרובי�

נ� מוצאי� זמ� ומקו� אחרי� אי. את אווירת העוינות בינ� לבי� התלמיד גמצליחי� לפוג

הקשיי� המרובי� ביותר נמצאי� בתרגול החלקי� השני . הול� לנהל שיחה ראויה

מתמחי� רבי� מתקשי� לתפקד כמנחי� ולאפשר לתלמיד לגבש לעצמו . והשלישי בשיחה

אי� , בגלל מגבלות אובייקטיביות, לעתי� קרובות. את פרטי האירוע ואת דרכי הפתרו�

, לעתי� מהל� השיחה מתנהל למישרי�. שלבי השיחה במפגש אחדאפשרות לקיי� את כל 

על . במקרה כזה יש צור� לקיי� שיחה נוספת. א� התלמיד אינו מייש� את החלטותיו

המתמחה להיות מודע לכ� ששיחה נוספת דורשת ממנו משאבי� רבי� על חשבו� זמנו 

 .הפרטי וללא תגמול כספי

א� על . ת אחת מ� המשימות שעל מתמחה להגישתיעוד שיחה אישית ע� תלמיד יכול להיו .6

תיעוד . ה� מצליחי� לעמוד במשימה, פי שהמתמחי� מעידי� על קושי בתיעוד השיחה

 . השיחה הוא אמצעי יעיל לזיהוי נקודות הקושי של המתמחה בשיחה

בדפי� אלה נית� לזהות את . להל� דוגמה מקוצרת של התנסות ראשונית ע� דג� השיחה האישית

   19.א� ג� את הרווחי� שבצד�, י� הקיימי� בשימוש בכליהקשי

  
  'תלמיד כיתה ו, קטעי" מתיעוד השיחה האישית של מתמחה ע" דוד

  רקע חלקי לשיחה

שהצליח לשלוט בעצמו במש� כמה שיעורי� בצורה  ,דוד, לאכזבתי הרבה, באמצע פברואר

יקשתי ממנו לעבור משו� שבזאת . התפר# עליי באלימות בעלת שיא חדש, מעוררת הערכה

הוא הפ� כיסאות . ההתפרצות הייתה איומה. מקו� לקראת מבח� שעמדנו לעשות

עד שממש  ,כ� גבוהה וטרק את הדלת פעמיי� בעוצמה כל ,צרח כמטור�, ושולחנות בכיתה

בסו� היו� כתבתי מכתב . לאחר שעזב את הכיתה זמ� מה ג� כאבו לי האוזניי� והראש

כפי שהיא  ,והבטחתי לעצמי ששיחה ע� הילד תועיל לי, כ� אותולמחנ� על המקרה כדי לעד

  . ושרק לאחר שיחה כזו אדבר ע� האימא כדי לעדכ� אותה, תועיל לו

וחלקה הראשו� התקיי� באחד הימי� היותר נעימי� של  ,השיחה התחלקה לכמה חלקי�

  . יו� בו יכולנו לשבת בחצר על ספסל ולדבר, החור�

  השלב המכי�

א� גילינו ששעות ההכנה והשעות , � שבועיי� לקבוע שעה לשיחה ע� דודניסיתי במש

והוא אינו מעוניי�  ,הפרטניות שלי מתנגשות ע� מקצועות שהוא אוהב כמו ספורט וצילו�

ו תווהנה באחת משעות ההכנה שלי ראיתי א, כמעט התייאשתי. להפסיד שיעורי� אלה

: והוא ענה ,וא היה רוצה שנדבר קצתשאלתי אותו א� ה .יושב על ספסל בחצר בית הספר

  .והתחלנו ,הבאתי את הדפי� שהכנתי לשיחה, קפצתי על ההזדמנות "!?למה לא, כ�"

  השלב המקרב

  ? דודמה שלומ�  "

  !בסדר "

                                                 
  .2009מתמחה בסדנת התמחות במכללת אוהלו בשנת , תודתי נתונה לדבי רוזנר  19
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  ?אה, עי� בשמשנ "

  ?יש דברי� שאתה אוהב בבית הספר "

  !אני אוהב ספורט "

.....  

  בירור פרטי המקרה

  ?ההתפרצות האחרונה של� בכיתהאתה זוכר את , תגיד חמוד "

  )מהנה�( "

  ?מה קרה? למה בעצ� כעסת אני לא כל כ� הבנתי "

  ?נכו�, שאני אעתיק ?חשבת כי מה. התעצבנתי שביקשת ממני לעבור מקו� ...מה! ככה "

יותר  דוככה יהיה לכל אח ,פשוט רציתי שכל תלמיד יישב לבד בשולח�. ממש לא. לא "

  ...יותר שקטו מקו�

  ?למה לא ביקשת מתמיר לעבוראז  "

, אבל יצא שביקשתי ממ�, יכולתי באותה מידה לבקש מתמיר. פשוט ביקשתי ממ�. סת� "

  . ובכלל לא חשבתי על העתקה

  . בגלל זה התעצבנתי, טוב "

  ?לא, אבל התעצבנת באופ� קיצוני "

  ? מה אני אעשה ...ככה אני "

אתה יודע ? לת כל כ� חזק פעמיי�וזה שטרקת את הד, וזה שהפכת שולחנות וכיסאות "

  ?שקיבלתי כאב אוזניי� וכאב ראש בגלל שתי הטריקות האלה

  ...)מהנה� ומחיי� חיו� קט� דוד( "

  ?הספר אתה לוקח כדור לפני שאתה בא לבית, תגיד "

  .בטח, כ� "

  ?לקחת כדור, ובאותו יו� שבו התעצבנת "

  . אני חושב, כ� "

  ?עצבי� כזו אז ג� ע� הכדור אתה מגיע לרמת "

  ? ה אני אעשהמ. ושו� דבר לא יכול לעצור אותי ,לפעמי� אני ממש נכנס לעצבי� ...כ� "

  ?אתה כבר לוקח את הכדור החדש "

  .עוד לא קיבלתי אותו. לא "

  כיווני פתרו� רבירו

  . התנהגות של�בולשלוט , להתגבר על הקושי של�שונות אתה יודע חמוד שיש שיטות , דוד "

  ?משלמה ל? כ� "

מה למשל אתה יכול לעשות כדי שההתפרצויות האלה יצטמצמו עד . תגיד לי אתה "

  ?עלמו בכלל מהחיי� של�ישי

  ?10לספור עד ? מה "

  ?אתה יכול להסביר? אי� זה עוזר בעצ�. וזה עוזר ,זה בדר� כלל טוב 10לספור עד . כ� "

  . לא מתפרצי� אפשר להירגע ואז, שוכחי� מה שקרה 10פשוט כשסופרי� עד , כ� "

....  

  .סוכ� שנמשי� במועד אחר, הצלצול הפסיק את השיחה
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  )רענו� השלב המקרב( : המש� השיחה

  ?מה נשמע דוד "

  ?ומה שלומ�. טוב "

אי� אתה מסביר את זה שישבת שעה שלמה . תגיד. תודה שאתה מתעניי� בי! ממש בסדר "

  ?ולמדת בלי לקו� מהכיסא

  .זה בגלל הכדור החדש "

  ?כבר קיבלת אותו ,אה "

  . כ� "

יש לי הרגשה חזקה שאתה . בשלב הזה אתה ממש תלמיד טוב מבחינתי, חמוד, תראה "

מה לדעת� תוכל , יש לי שאלה חמוד, אבל. וזה מצוי� מבחינתי, תמשי� ככה עד סו� השנה

מה תוכל לעשות כדי ? תרגיש שוב את העצבי� האלה שמשגעי� אות� ,א� חלילה ,לעשות

  ?#לא להתפר

  . אני לא חושב שזה יקרה לי יותר בגלל שאני לוקח את הכדור, תראי "

א�  ,משהו שיעצור סיכויי� להתפרצות? מה דעת� שנוסי� לכדור ג� מעצור פרטי משל� "

  . עלי�" להתנפל"היא תרצה  ,חלילה

  ?מעצור זה מה "

  .זה מעצור. משהו שילמד אות� לעצור התפרצויות". לעצור"מעצור מלשו�  "

  ...אה "

  ?אז מה דעת� להוסי� לכדור עוד דר� שתעזור ל� להתקד� "

  . למה לא, כ� "

  ?מה לדעת� יעזור ל� לרס� ולעצור התחלה של התפרצות "

  .אני פשוט צרי� לזכור שאני רוצה ללמוד אנגלית ,לדעתי "

 הרצו� ללמוד ולא לוותר. הרצו� מאוד חשוב כא�! הרצו� של�"! אני רוצה", אמרת! נהדר "

  !זה ממש רעיו� טוב? נכו�, על ההזדמנות של� להתקד�

  . כי אני רוצה ללמוד אנגלית, כ� "

  ????יש ל� ג�, וא� יש ל� רצו� "

  ?מה "

  ?נכו� .א ח ר י ו תיש ל� ג�  "

  .)ונראה חושב דודלחש (. כ� "

  ?שניפגש האתה מסכי� שנדבר על נושא האחריות בהרחבה בפע� הבא "

  .)מהנה�(כ�  "

  המסכ�השלב  

אתה מסוגל . שמתי לב שזמ� הישיבה והריכוז של� בשיעורי אנגלית גדל מאוד, אתה יודע "

  !זה נהדר. לשבת שעה שלמה ולעבוד בלי הפסקה

  .)דוד מהנה�( "

ונבנה תכנית שתתמו� ב� ובשינוי  ,הייתי רוצה שננצל את העלייה הזו בהתקדמות של� "

 ,מו חלק משלי� לתהלי� ולשינוי שעברתבעצ� תכנית כזו היא כ .עד סו� השנה, הזה

היא . התכנית תתייחס לחומר שאתה תלמד כל שיעור עד סו� השנה. ושאתה עדיי� עובר

וככה נוכל לראות מראש מה אתה צרי� לעשות כל  ,יהיו בה מטרות ברורות, תהיה מפורטת
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החומר  ולראות את כל) ועל חוברת העבודה ג�(בסו� השנה נוכל ג� להסתכל עליה . שבוע

  ?מה דעת�. שלמדת

  .אני מסכי� "

  .אשר תסייע לו לשלוט בהתפרצויות הזע� שלו" הָר ְט נְ מַ "סוכ� ג� שדוד יגבש 

 :הנוסח שגובש על ידי דוד

שאני רוצה , אני חייב לזכור שאני רוצה ללמוד אנגלית, כשקשה לי ואני מרגיש עצבני"

אני , עשרולכ� אני אספור עד , שאני חייב להשקיע את הזמ� שלי כדי להתקד�, להצליח

אני אתרכז , אני אשלוט בעצמי ובהתנהגותי, אני אקשיב לעצות של המורה דבי, אתאפק

  ".בעבודה שלי וככה אצליח לקד� את עצמי להצלחה

. הדבר אינו אפשרי משו� קוצר הזמ�כי מסתבר , לגבי סיו� הספר ולימוד כל הפרקי� שבו

עבוד על תרגילי� יו, לחופש הגדול, בודה הביתההוחלט שדוד יוכל לקחת את חוברת הע

ע� , יש לציי�. בהמש� השנה הייתה התפרצות נוספת לדוד .שאינ� תלויי� בספר הלימוד

  .כי הוא התנהג בצורה יותר ממותנת, זאת

  

  סיכו"

. והוא תור� רבות להעצמתו, דג� השיחה האישית הוא כלי חשוב בעבודתו של המתמחה

� חווי� קשיי� רבי� בתחילת הדר� ומכירי� בעובדה כי שימוש יעיל בו סטודנטי� מעידי� כי ה

ה� מכירי� בערכו של הכלי כאמצעי יעיל להובלה לשינוי ולצמיחה בקרב . דורש תרגול רב

אחדי� מספרי� כי ה� משתמשי� בעקרונות ובכללי השיחה האישית ג� בשיחות ע� . תלמידי�

  .כלי זה מבסס המתמחה את מנהיגותו החינוכית בכיתהבעזרת . הורי� בימי הורי� ובביקורי בית
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יסות התנהגות וכלי לוכ הנחיות והוראות, של כללי"גיבוש מאגר 
  תלמידי"

__________________________________________________________________  

 –סמינר הקיבוצי� , ענת ברות; האקדמיה למוסיקה ומחול בירושלי�, ונס'דפנה ג
 לטכנולוגיה ולאמנויות   , ללה לחינו�המכ

 רציונל . 1

התלבטויות העולות בוקשיי� במה לשיתו� בלשמש , בי� היתר, הוא סדנת ההתמחותתפקידה של 

היא אחת מ� הבעיות המרכזיות  התנהגותהתמודדות ע� בעיות . ובג� בעבודת המתמחה בכיתה

מרבית זמנ� ומרצ� ומפילה את מה� המתמחי� מעידי� כי היא גוזלת . העולות לדיו� בסדנאות

, היות� חדורי מוטיבציהבי� הפער ות מ� ת התסכול והייאוש נובעוהרגש, לטענת�. אות� ברוח�

חוסר האוני� הגדול לבי� , ובעלי נכונות להשקיע משאבי� וזמ� בעבודת� הרגשת שליחותמלאי 

מה� לממש את המונעות , כיתההמתעוררות ב התנהגותשה� חשי� לעתי� לנוכח בעיות 

 .שיעורניותיה� בתכ

תלמידי� שתפקיד� בכל רגע נתו� . מגוונותעשויות להיות רבות ובכיתה  התנהגותהסיבות לבעיות 

. אינו נהיר לה� או אינו מחייב יחפשו עיסוקי� שוני� שיגרמו להפרות הסדר והמשמעת בשיעור

יחסי� חברתיי� . מפלט שעמו� או תסכול ג� ה� סיבה להתנהגות חריגה של לומדי� המחפשי�

הסיבות כול� תלויות . גלויי� וסמויי� בי� הלומדי� עלולי� להתבטא באלימות פיזית ומילולית

קיימי� . לומדי�התנהגות של הההרגלי ובכמה מתלמידי הכיתה בבאחד או , מורהה בתפקוד

ת הניסיו� מלמד כי אחת הדרכי� היעילו. אמצעי� מגווני� להתמודדות ע� בעיות משמעת

 .�להתמודד את� היא למנוע את היווצרות

הכלי מבוסס . שנוסה בבתי הספר והוכיח את יעילותו, כלי לוויסות התנהגות י�להל� יוצע למתמח

ושאר  השיעורי�יתנהלו שבמסגרתה , מחייבת של כללי� קבועי� החלי� על כול�מערכת על 

קיומ� של תאפשר ביחס למרחב התמרו� המ מוטל לזהות את על הלומדי�. הפעילויות בכיתה

המורה הוא לאכו� באופ� " תפקיד המתמחה. שלא נאכפוכללי� ועל המורה להצביע על , הכללי�

כאשר כלל הלומדי� נוהגי� על פי מסגרת הכללי� . ההתנהגות שנקבעו משמעי את כללי" חד

 . או לצרכי� מיוחדי� של תלמידי�ריגי� המורה מתפנה להגיב ביעילות לאירועי� ח, שנקבעה

בכל בית ספר קיימת מסגרת של חוקי התנהגות כלליי� שמשרד החינו� קבע ואשר משקפת את 

מרחב תמרו� עדיי� יש למתמחה , ע� זאת. ההנהלה וצוות המורי� בבית הספר, מדיניות המשרד

על פי . לאישיותוזו ומותאמת  על מערכת כללי�המתבססת  ,מסגרת אישית משלו רב לגבש לעצמו

שכללי יש לזכור . יכולותיה�יותא� לרכי הלומדי� וובאופ� שיענה על צ שיעוריוהלו יתנ מסגרת זו

ואלה תלויי� באישיותו ובתפיסותיו , ההתנהגות בכיתות ובשיעורי� ה� באחריותו של המורה

 . החינוכיות

ברורות ידי מת� הוראות והנחיות  על תמילולילוויסות התנהגות יש להגדיר  כללי�המערכת את 

 תלכאורה חסר יתההקפדה נרא. י� לפי הצור�השיעורהשנה ולאחר מכ� בכל עת במהל�  ראשיתב

של טיב�  א� בירור יסודי, כני השיעור עצמ�ולעומת ת" עיסוק בקטנות" בגדר או הזניח ,משמעות

שמש כלי יעיל בעבודתו של עשוי ל ,של ההוראות וגיבוש מער� של הוראות יעיל ונכו� �ומיונ

הנחיות . המשרתי� אותו בעבודתו החינוכיתמארגז הכלי� בלתי נפרד לק חולהוות  המתמחה
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ויאפשרו  לומדי�בשגרה את התנהגות השהניתנות באופ� נכו� ונאמרות בעקביות יווסתו כנוהל 

  .לקיי� חוויה לימודית משמעותית

  רצ# התהלי� תיאור. 2

י� את וכיצד מבטיח, מנחה הסדנה ידגי� למתמחי� אי� קובעי� כללי� בכיתה �

בתהלי� . הוא יוביל תהלי� שבו ייקבעו כללי התנהגות בסדנת ההתמחות. אכיפת�

זה ידונו המנחה והמתמחי� בשאלה מה� הסיבות השכיחות לבעיות התנהגות 

  . בכיתה

ה� יתבקשו , התנסו בסדנה בתהלי� קביעת חוקי התנהגותהמתמחי� לאחר ש �

הגורמות לבעיות ר הנסיבות אחלצפות בכיתותיה� או בכיתות של עמיתי� ולעקוב 

 . התנהגות

תוצרי הצפייה יובהרו ויוגדרו בסדנת ההתמחות ויאותרו גורמי� החוזרי� על עצמ�  �

 .בתצפיות

הגורמי� השכיחי� שאותרו והוגדרו יהיו התשתית שממנה תיגזר מערכת הכללי�  �

 . והחוקי�

, דותיה�לעמ, מערכת הכללי� שנתקבלה תיבח� על ידי המתמחי� בזיקה לאישיות� �

 . לאמונותיה� ולהתלבטויות הנובעות מה�

וייקבעו דרכי  מילוליי�הניסוחי� היעוצבו במשות� , לאור הלבטי� ובהתחשב בה� �

 . הפעולה לביטויי� בפועל

. הכיתההתנהלות בהדמיה של דר�  הבסדנהמתמחי� יתרגלו משחק תפקידי�  �

ד המורה המייש� נסו בעמידה מול עמיתיה� בסדנה וישחקו את תפקייתהמתמחי� 

 . למידה"תו� כדי תהלי� ההוראה, את אכיפת החוקי�

לדווח על התהלי� ועל , המתמחי� יונחו לתרגל כל שלב בתהלי� זה בכיתת� �

 .הבסדנואלה יידונו , )בסרט וידאו(תוצאותיו או להציג� 

  פירוט הפעילויות בסדנה. ג

  הדגמה של קביעת חוקי": 1פעילות 

בסדנת מחייבי� במפגשי� ההתנהגות הכללי את קבע ילי� וציב מסגרת של נהיהמנחה 

יכולי� כללי� כאלו . משמעיות"מת� הוראות מילוליות ברורות וחדהמנחה ידגי� . ההתמחות

  : להיות למשל

 .על ארגו� הישיבהי� ה� האחראי� המתמח. ערכו בישיבה במעגליהמפגשי� י �

 . אי� מצביעי�אי� מדברי� ו, אי� מתפרצי� לדבריו ,מדברמישהו בעת ש �

להודיע למנחה  עליה� ישש ,מקרי� מיוחדי�חו# מ, השימוש בטלפוני� סלולריי� אסור �

 .מראש

הודיע מראש על ל, במידת האפשר, המאחרי� מתבקשי�. בזמ� ותחילי הסדנהמפגשי� ב �

 . שמרו ליד הכניסה למטרה זויסאות הפנויי� שייכנס בשקט ולשבת בכיהל, איחור צפוי

 .הסדנה היודיע על כ� מראש למנחה ול להיות נוכח בסדנמתמחה שאינו יכ �
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כל הפרה של אחד . נקבעוהכללי� ש� אחראי על קיומ� הקפדני של כל אחד מ ההסדנ המנח

ג� מגבלות או הטיל במקרי� קיצוניי� המנחה יכול ל. וה באזכור הכלל שהופרהכללי� תל>

כל זאת כדי . יימי� את הכללי�על אות� מתמחי� שאינ� מק) שלא לומר עונשי�( "עיצומי�"

  .על כללי� שנקבעושמירה קפדנית להדגי� 

   הכנה ותצפית בשדה : 2פעילות 

המנחה יערו� בשיתו� המתמחי� רשימה של מצבי� מועדי� לפורענות ושל הכללי�  :הכנה

  : למשל. העשויי� לענות על מצבי� אלו

. כללי ההתנהגות חציית קו הדלת משנה את –הכיתה � אופ� הכניסה והיציאה מ �

 . נמנעי� ממגע אקראי או מכוו� זה בזה, בכיתה הולכי� ולא רצי�

 .המורה נכנסת לכיתה רק לאחר שהתלמידי� יושבי� במקומותיה� �

ומה תפקיד התלמידי� , המורה מודיעה מה נושא השיעור –נוהל פתיחת שיעור  �

 .בפעילות ראשונה

בודה עצמאית לעבודה בקבוצות או מע, למשל, כל מעבר –מעבר בי� פעילויות למידה  �

וה בהוראות ברורות יונחה בקפדנות ויל>, מהוראה פרונטלית לעבודה עצמאית

 .לתלמידי�

 או ה לכתיבה על הלוחייפנ: לדוגמה – התלמידי�� מ המורה תשומת לבאופ� הסבת  �

על המורה להנחות . גורמי� לתלמידי� תחושה של חופש שיחה ע� אחד התלמידי�

 . י� לעשייה ברורה בטר� יפנה לענייניואת התלמיד

מורה ובי� התלמידי� לבי� ההתלמידי� כל שיח בי�  – ותוכנה התקשורת המילולית �

ואי� , לא יכול להתקיי� בשעה שאחד הלומדי� קיבל את רשות הדיבור עצמ�לבי� 

 .המדבר יודיע כי סיי� את דבריו. להצביע כל עוד מישהו מדבר

 של אחר היא גור� ע בי� אד� לאד� או בי� אד� לחפ#מג –חדירה למרחב האישי  �

יש לקבוע כללי� ברורי� להימנעות ממגע ולאיסור . יצירת בעיות התנהגותל מרכזי

 . המגע בחפציו של האחר ללא רשות

מציתי� בעיות התנהגות הלערו� תצפית לאיתור הגורמי� המעוררי� או י� יונחו המתמח :צפייה

 בשדה תותיער� בכיהתצפית ת. תת הלימוד ועד ליציאת� ממנהיכשל תלמידי� משעת כניסת� ל

לנתח י� יתבקשו המתמח. של מתמחה עמית או באמצעות מצלמת וידאוכיתה ב ,�במהל� עבודת

  ).רועי�יללא פירוט מהל� הא(להגדיר ולרשו� גורמי� אלו , רועי�יאת הא

עבור לתי אפשרית וכמעט ב ה� משימה קשה למדי בעת ובעונה אחתהוראה ומעקב : הערה

י אימו� בפעילות מורכבת זו כברור  ,ע� זאת. אפשרות אחרתכדאי לשקול על כ� , י�מתמחה

להנחות , ו להורותיכולתבוו הקשב של חלוקתשל המורה ב ואמורה לפתח ולשפר את יכולותי

 . זמנית" ולנהל שיעור בו
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  לבעיות  " העיקריי"הסקת מסקנות והגדרת הגורמי, התצפיות� הצגת הנתוני" מ: 3פעילות 

  תהיהתנהגות של תלמידי" בכ

שנצפו  התנהגותהבעיות את . וח למליאהיד>בצוותי עבודה וייעשה התצפיות � איסו� הנתוני� מ

מנחה הסדנה יכול לסייע בהבהרת אירועי� ובהסקת . סדר חשיבות� או מרכזיות� יש למיי� לפי

  . מסקנות

 להפרעות התנהגות שנצפו אשר תית� מענה, התנהגות בניית מערכת חוקי" או כללי :4פעילות 

  בצוותי העבודה

את האירועי� אמורה למנוע  ועל אכיפת� קיומ�הקפדה על אשר , התנהגותהניסוח כללי זהו שלב 

רצוי לרשו� על הלוח את הכללי� כדי . קודמתהגורמי� להפרעות התנהגות שהוגדרו בפעילות ה

  . ת�ולשמור או העתיק�ללמתמחי� לאפשר 

  אילוצי"ושל החופש ללמוד ולפעול בתו� מסגרת מגבילה של חוקי"  –הרצאה או דיו�  :5פעילות 

מגבלות על וח ושל מי שמטיל קששל אד� , של אחראי משמעת י�מדימוי י�וששמתמחי� רבי� ח

 . לפעילות המוצעתהרצאה או דיו� מושכל בנושא עשויי� לספק את הרציונל הראוי . הלומדי�

. מחשקת בעבודת ההוראהה הכללי� והחוקי� מסגרת ה שלתפקיד תבשאליתמקד עקרוני הדיו� ה

הביע התנהגויות הצור� החברתי או האישי ל� מסגרת כזו מגנה על התלמידי� ומשחררת אות� מ

. חופש פעולהשל עצמאות ושל , טחו�יבשל  ותמאפשרת תחושהיא  לצד זאת. של רצייה חברתית

משתפרות , מגבילהג� א� היא נתפסת כמסגרת , מוגדרת ו� מסגרתבתשל תלמידי�  יה�תפוקות

 . לטווח ארו�

ומה מקומ� של  ,השאלה כיצד מעוצבי� הכללי� בכיתהג� במסגרת הדיו� תתברר : הערה

ה חינוכית ותכניות לימוד סספר בעלי תפי בתיבבעיקר רלוונטית שאלה זו . התלמידי� בסוגיה זו

  .ייחודיות

  הוראותמת� התנסות ב: 6פעילות 

כל . ויציג� בפני כול�, משפטי� קצרי� לשלושה מצבי� מובהקי� עשרהכל צוות ינסח מאגר של 

י� יונחו המתמח. והרלוונטיי� לכיתתו ובחר מ� המאגר את המשפטי� המתאימי� לימתמחה 

   .ולדווח על כ� במפגשי� הבאי�בכיתותיה� להשתמש במשפטי� אלו בשיעורי� 

   די"משחק תפקי: 7פעילות 

כמו , לתרגול רועי�יהמער� יכלול את סדר הא. מער� שיעור כלשהו י�חלק למתמחיהמנחה 

פנייה , ניהול דיו�, כתיבה על הלוח, תחילת השיעור, ישיבה במקומות הקבועי�, תהיכניסה לכ

סדר יינת� ל מער�הדגש ב. תהיהכ� סיומו ויציאה מ, כו� השיעוריס, בשאלות לתלמידי�

  . כנוותלרועי� ולא יהא

לכללי  �את הנחיותיהי� יכתבו המתמח. מתמחה אחרשיעור יוקצה לה כל אחד מחלקי

תפקיד המורה בקטע השיעור שהוקצה מתמחה אחד ישחק את . ויתרגלו אות� בסדנה ההתנהגות

הצלחת הפעילות תלויה בשמירה על רצ� . תהיאת תפקיד תלמידי הכישחקו  י�המתמחויתר , ול

צטר� הוא י ,ומסיי� את תפקידו "מורה"שמתמחה אחד מתנסה כשבעת  אנו מציעות. רועי�יהא

 . ו בשיעורחלק� לבצע את תייצב מוכיהבא בתור " מורה"הו, מיד לקהל התלמידי�
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 סיכו" 

הנחיות מראה כי ה� משמשות לא רק כאמצעי הההתמקדות הקצרה בנושא מער� ההוראות ו

יש חשיבות . בכיתההתנהגות  כללישל כת אלא ג� כאמצעי יעיל לקיו� מער ,השיעור אתמניע ה

ולמנוע בעיות בהתנהלות התנהגות כל מטרת� היא לווסת . בצורה מושכלתבכללי�  לשימוש

 . השיעורי�

ניסוח יש להיות ערי� ל. נקבעושהכללי�  שמירתקפיד בנוהל שבשגרה על המנחה ימומל# כי 

עקבי לכל חשוב להגיב באופ� . רגללההכללי� ייטמעו ויהפכו עד ש ,נכונההקול הנימת להראוי ו

ענייני באופ� , ללא עצירת רצ� הלמידה בכיתהשל הכלל  אזכור קצרבההתנהגות הצפויה � חריגה מ

  . ללא הטפת מוסרו
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  התמודדות ע" אקטואליה בכיתה

____________________________  

  איל� "אוניברסיטת בר, אפרת ורדי

  רקע. 1

באיזו , הא�: יורדות א� פע� מסדר יומנו העמוס היאאחת הסוגיות החינוכיות שאינ� 

 –פוליטיי�  –הספר ללוות את התלמידי� בנושאי� ציבוריי� "מידה וכיצד על בית

מערכת החינו�  :עמדתנו בסוגיה זו היא חד משמעית. "…אקטואליי� שנויי� במחלוקת

ריות ערכיות ולאומיות המטלטלות את הציבו, חייבת להתמודד ע� שאלות חברתיות

להכי� את  …הישראלית ולהעניק לתלמידי� תמיכה וכלי� חינוכיי� ותרבותיי�

, התלמידי� להשתת� בשיח הציבורי הישראלי תו� כדי ביסוס ערכי� כדמוקרטיה

  20)2000, עמיחי. (סובלנות, הידברות, הומניסטיקה

  

� נכיר את הקשיי, במסמ� זה נעסוק בהתמודדות מערכת החינו� ע� תחו� האקטואליה

  .המעכבי� התמודדות כזאת בבית הספר ונציג מודל לעיסוק באקטואליה בכיתה

חשש לנקוט : מחקרי� מראי� שמורי� נרתעי� מעיסוק באקטואליה וכי הגורמי� לכ� רבי�

מחסור , מחויבות להספיק את הנדרש בתכנית הלימודי�, חשש מתגובות הורי�, עמדה פוליטית

תפיסת הלומד כחסר מסוגלות להתמודד ע� מורכבות� , שאבכלי� ובמיומנויות לעיסוק ע� הנו

תפיסת הלומד הצעיר כחסר יכולת להפריד בי� תיאור לבי� שיפוט , של האירועי� האקטואליי�

  . ועוד

בחרתי להביא , דווקא בשל המגוו� הגדול כל כ� של הסיבות להימנעות מעיסוק באקטואליה

להעלות את מודעות המתמחי� לחשיבות הנושא  המפגש נועד ה�. בפניכ� הצעה למפגש בנושא זה

  . כדי שיוכלו לעסוק בו בכיתת�, צעד אחר צעד,  וה� להעניק לה� כלי� מתאימי�

  תיאור הפעילות. 2

  . חזרה לשגרה אחרי המלחמה, למשל, כמו, לפתיחת המפגש יעלה המנחה נושא עדכני לדיו�. א

  . סבב של אוורור רגשותזהו . ופת המלחמהספרו לנו על חוויה חזקה שחווית� בתק: שאלת פתיחה

  .נעצור ונדבר על התהלי�, לאחר שכול� השיבו ואווררו את רגשותיה�

. ספרו על הזדמנות שהייתה לכ� לשלב אקטואליה בכיתה: עוברי� לדבר על התהלי� בכיתה. ב

גשות מהל� אוורור ר. יש להניח שרוב המתמחי� נגעו בכ� בדר� זו או אחרת? כיצד עשית� זאת

המטרה בפעילות המוצעת היא להיטיב את הטיפול . א� לא מעבר לכ�, מתקיי� בהרבה כיתות

  .בנושא באופ� מובנה
                                                 

כיצד מתמודדי� "חברה ונוער במשרד החינו� בנושא , הציטוט מופיע בקטע הפתיחה לפעילות שמציע אג� מינהל 20
   : להל� הקישור". ?ע� נושאי� אקטואליי� שנויי� במחלוקת

http://www.hefer.org.il/media/doc/noar/adraha/
 pdf.התמודדות%20ע�%20נושאי�%20אקטואליי�%20שנויי�%20במחלוקת
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יש בכ� סיכו� של ? הא� נוכל להסתפק באוורור רגשות? אז אי� משלבי� אקטואליה בכיתה

 לצד אוורור, התנסות בתהלי� מובנה מאפשרת לנו. השארת דברי� פתוחי� ושל חוסר העמקה

להקשיב , לאסו� מידע חדש, לבחו� אותו מחדש בעזרת התלמידי�, ג� להרחיב בנושא, הרגשות

  .ולאור כל אלה לקבל החלטות או להסיק מסקנות לעתיד, לאחר ולדעותיו

, מידע חדש, עמדות, רגשות: כדי לטפל בענייני אקטואליה נבנה מודל המכיל פני� מגוונות .ג

  .שת מעורבות וקבלת החלטותתחו, הקשבה, שיתו� מידע של אחר

  )פירוט בהמש�(הצגת המודל . ד

  :שלבי המודל

  אוורור רגשות �

  הבעיה" מיקוד הנושא �

  בחינת ידע רלוונטי �

  בחינה ביקורתית של עמדות �

  נקיטת עמדה �

  מעמדה למעורבות �

  :להל� הפירוט של כל שלב ושלב

הבנה כי כל , ת למעשי�הפרדה בי� רגשו, המטרה היא לתת לגיטימציה לרגשות – אוורור רגשות. 1

פתיחת הנושא באוורור רגשות נועדה . א� לא כל מעשה הוא לגיטימי, הרגשות ה� לגיטימיי�

הכוונה היא להפו� את התלמידי� . להכניס את כל הנוכחי� לתו� הנושא ובכ� חשיבותה

נית� לפתוח את הנושא ולעודד אוורור רגשות בדרכי�  .למעורבי� ולתת לנושא לגעת בכול�

צפייה בכתבת טלוויזיה ', הכנה משותפת של קולאז, קריקטורה, מדרש תמונה: כגו�, ונותש

  .ועוד

ובכ� , הגדרת הבעיה מחייבת מעבר לנקיטת עמדה ראשונית בעניי� – הבעיה�מיקוד הנושא. 2

  .מנוסחת מסגרת לדיו�

דעה או  המטרה היא לאתר מידע בסיסי ולהבחי� בי� ידיעה לבי� –איסו# מידע וניתוחו . 3

מני� . המידע נועד לשמש בקרה על הרגש. המידע הוא תנאי לנקיטת עמדה מנומקת. פרשנות

חשוב . מחברי� ועוד, ממומחי�, מרדיו, מאינטרנט, מטלוויזיה, מעיתונות? נית� לשאוב מידע

התיאור של סוגיות מורכבות בתקשורת . לעסוק במידת מהימנותו של מקור המידע שבידינו

הא� יש בידינו ? מה� הקריטריוני� לבחינת המידע כבסיס לנקיטת עמדה. פשטניעלול להיות 

הא� הוא מבוסס על ידיעות ועל עובדות או שיש ? הא� המידע אמי�? די מידע לנקיטת עמדה

  ? הא� אפשר לפרש אחרת את אות� עובדות? בו הנחות ופרשנויות

נית� ג� להזמי� לכיתה . ילו� מושגי�נית� ליצור לוח קיר ועליו לאסו� מידע רלוונטי ולהציג מ

  .מומחי� להרצאת מבוא בנושא ועוד

המטרה היא להרחיב את זווית הראייה בעזרת פריסה של  – בחינה ביקורתית של עמדות. 4

הנותני� תחושה אמתית של , נית� לעשות זאת במשחקי תפקידי�. עמדות שונות על הנושא
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מה מסתתר , ות נפוצות ולבדוק א� יש בה� ממשכמו כ� נית� לבחו� סיסמא. מעורבות בנושא

  .מאחוריה� וכדומה

המסתמכת על ידע ועל שיקולי דעת , המטרה היא לאפשר הכרעה אישית – נקיטת עמדה. 5

מדוע לדעתכ� בכלל חשוב לחנ� את בני הנוער לנקוט עמדה בנושאי . המנומקי� על בסיס ערכי

מה מקומ� של ? במהל� גיבוש העמדה אילו נימוקי� חשוב שיילקחו בחשבו�? אקטואליה

שכ� הוא מגלה בפומבי , נקיטת עמדה חושפת את היחיד לביקורת חברתית? שיקולי� ערכיי�

? הא� צרי� לפחד בשל כ� להביע עמדה? מה� ההשלכות של כ�. ע� איזו קבוצה הוא מזדהה

ית� לשלב נ. הנות� ביטוי לדיאלוג הפנימי של המשתתפי�, זהו למעשה דיו� מסכ� במליאה

יש להדגיש שנקיטת עמדה צריכה להיעשות על סמ� , והעיקר. דרכי� יצירתיות לביטוי העמדה

  .שיקול דעת מנומק

ברמות , מטרתה היא לעודד את בני הנוער למעורבות או לפעילות בנושאי� שוני� – מעורבות. 6

ד כמה חשוב לעתי� א� יש להסביר לבני הנוער ע. שונות ובדרכי� דמוקרטיות ולגיטימיות

להימנע מפעילויות בדרכי� לא לגיטימיות ומהו המחיר שה� עלולי� לשל� על כ� במדינה 

אני  –במערכת בחירות עצ� ההצבעה הנה מעורבות : לדוגמה. דמוקרטית בעלת חוקי� ברורי�

השתתפות בהפגנות אלימות , א� ע� זאת, יכול להשפיע וא� להיות פעיל יותר במהלכה

לסיו� התהלי� אנו . כולה להביא למעצרי� ולעונשי� כבדי� למפרי החוקובמעשי� דומי� י

  .חברתית"מעודדי� נכונות למעורבות קהילתית

  

  21:להל� תרשי� של מודל להתמודדות ע� אקטואליה

                                                 
: חברה ונוער במשרד החינו�, של אג� מינהל" להיות אזרח במדינת ישראל"המודל המוצע הוא חלק מתכנית בש�   21
  : במסמ� שבכתובת שלהל� 31"45עמודי� , "היערכות להפעלת תכנית בחינו� לאזרחות: שער חמישי "

 
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/A9193B57-E74A-49AD-B085-
DA5E499D3D02/119165/ezrach6.pdf  
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