
.ת/בחונךתלוי,החניכהעבודתבהצלחתמרכזיחלק

להתאיםתאפשר,התלמידיםשלעולמםאתלהביןהיכולתרק

היכרותעלהשענותתוך,העברתםואופןהלמידהתכניאת

,שלהםהחוזקנקודותעם,התלמידיםשלעולמםעםמעמיקה

.שלהםוהצרכיםהקצב

רונית דינור: הכנת מצגת



אחי▪

סבבה, אחלה▪

אלק▪

באלי▪

גמר עלי▪

חפיף▪

יעני▪

יש מצב▪

כאילו, כזה▪

לזרום▪

לחרוש▪

לעוף עליו▪

אחישרמוטה▪

עאלק▪

כמה מילים מתוך הרשימה מוכרות לך?

שימוש במילים שלא הכרת או הבנת, ים שחנכת/האם שמעת מהתלמיד?

ת במילים אלו/ה משתמש/ת כשתלמיד/ה וחושב/מה אתה מרגיש?

ה/ת במילים שאינך מבין/ה משתמש/ה כשתלמיד/ה מגיב/כיצד את?

י את הסלנג/מדוע חשוב שתכיר ?

יכולים  ,ה/מכיראינה/על המילים שאינו, ה/עם התלמיד, ההוראהת/חונךשיחה של

.להוות נושא לשיחה שמקדם פתיחות ויוצר אוירה נעימה

לבין השימוש בשפה הבלתי פורמלית  , להבדל בין השפה התקנית, התלמידים מודעים

. שהם משתמשים בה בין חברים



. ה/ניתן לזהות את המרכיבים הייחודיים של כל תלמיד, רק באמצעות התעניינות כנה ושיחות עקביות לאורך זמן

:ה/ודרכם להכיר את התלמיד, דוגמא לנושאים שבהם כדאי להתעניין

:פעילויות הפנאי של בני הנוער מתחלקות לשבע קבוצות

.לבדלהיות : פעילות העומדת בפני עצמה. 1

.  המשפחהעזרה בבית ובילוי עם : פעילויות הקשורות למשפחה. 2

,אכילה במסעדה, טיפוח עצמי, קניות, חברה/בילוי עם החבר, חברים, מסיבות: פעילויות צריכה ובילוי חברתי. 3

.למוסיקההאזנה , טלפון

.קריאה, למידה, כתיבה, נגינה, פעילות אמנותית, תחביבים: פעילות עצמית בעלת תוכן ספציפי. 4

.אינטרנט, סרטים, טלוויזיה, משחקי מחשב: פעילויות טכנולוגיות. 5

פעילות בתנועת נוער או מועדון, פעילות כושר, ספורט קבוצתי או אישי: פעילויות מחוץ לבית בעלות תוכן ספציפי. 6

.פוליטיתהתנדבות או פעילות , נוער
אריק כהן  ' פרופ, "הפנאי בקרב בני נוער בישראל: "מתוך

2015, אוניברסיטה בר אילן, שלמה רומי' ופרופ



לדרכוהחסידכשהלך.עצהלבקשאליוהגיעמחסידיושאחדרבעלמספרהחסידיסיפור

עייףאתהמדוע,לךקרהמה,רבי".כולוואדוםמזיעהרבאתומצאהרבשלעוזרונכנס

.העוזרשאל"?כךכל

."כללקלהמלאכהזואין",הרבהשיב,"בעיהלפתורלחסידעזרתי"

פשטתי,בסיפורוהחלכאשר.מעילואתוהואמעיליאתאנילבשתיאליהגיעכשהחסיד

.לולהקשיביכולתיכך.מעילואתולבשתימעיליאת

.מעיליאתשובולבשתימעילואתפשטתיבעייתואתלהביןכשניסיתי

.מעילואתשובולבשתימעיליאתשובפשטתיבשפתולולענותשאוכלכדי

ן  "חמינהלסיפור מתוך אתר 

לכוון  , להבין, הרי שיש לך את הרצון והכלים להקשיב-לרב , ה דומה בהתנהלותך/אם את

.ים שלך בכיוון הנכון/וללוות את התלמיד



":התפעלות"עיקרון ה

לאגםהיא,תלמידשלעבודהעל"הכבודכל"לכתובאוסמיילילצייררקלאהיאאמיתיתהתפעלות

התלמידאהבתמתוךמגיעהאמיתיתהתפעלות.מונוטוניבטון"טובהעבודה"לתלמידלהגיד

,הגוףשפתדרךלראותהתלמידשלהיכולת,העינייםעםלחייךהיכולתהיא,המקצועואהבת

.מאושרויהיהשיצליחשלנוהכןהרצוןאת,בוהאמונהאת,שלנווהמיליםהמימיקה

2017, 9איגרת מספר -העלון למדריכי ההכלה , "הכלה למעשה: "מתוך.מהלבמגיעהאמיתיתהתפעלות

ותקשורתלפהמפהעוברותמילים:רגילהשיחהכמונראהזה,מהצדמסתכליםאם,השטחפניעל

הדיבורוטוןהגוףושפת.שלכםמהתקשורת7%כמומשהורקהן,שהמיליםתזכרואבל.נוצרת

(לו'דיאנגדיויד).האחרים93%-ההם,אומריםשאתםמהוהבנת



ביניהםיש,ה/והתלמידההוראהת/תומךשלוהלמידההשיחמפגשישמתחיליםמרגע

אתוקדםללוות:ביניהםהחיבורנוצרשלשמהלמטרההמתייחס,כתובבלתי"חוזה"

.לימודית,חברתיתרגשיתמבחינהה/התלמיד

.השניהצדשלמזופחותהאינהה/התלמידהתקדמותלגביההוראהת/חונךשלהאחריות

ישירותהמשפיעהכרחיבסיסמהווים,ה/שלוהאחריותגבולותאתההוראהת/תומךהבנת

.הלמידהלתהליךבמחויבותחלקואתלקייםה/התלמידנכונותעל

כלאתלגייסההוראהת/חונךעל,ה/התלמידעםבעבודהקשייםכשמתעוררים,לפיכך

מהם,רבהברגישותלברר,מעמיקותשיחותולנהל,אפקטיבידיאלוגבניהולה/כישוריו

.האמוןיחסיויתבססוהקשריתחזקלאטולאט,ה/התלמידשלקבותעוההקשיים
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יכולים–עט אחד , ספר אחד, מורה אחד, ילד אחד"

יוספזאימלאלה".לשנות את העולם

"זה מבוגר אחד שיאמין בו, כל מה שילד צריך"
הרב שלמה קרליבך

"חנוך לנער על פי דרכו"

ספר משלי


