
רונית דינור: הכנת מצגת

מוגשת  , בצל הקורונה ולקראת שנת הלימודים שבפתח

,  הצעה לבדיקת משאבי התודעה האישיים, לתומכי הוראה

.כדרך להתמודדות עם החששות ואי הוודאות



,לסירוגיןלימודיםהתקיימושבה,הקורונהשנת

.הסתיימה-לסגרסגרבין

,למשפחות,לתלמידיםאפשרההקיץחופשת

לשנתולהיערך,"אווירלקחת"החינוךולצוותי

.להתחילהעומדתהחדשההלימודים

?מרגישיםומה

מסגריםבחששותמהולה,התרגשותתחושת

.חברתיובידודחדשים

מנתעל,הנדרשתהאופטימיותאתאוספיםואיך

?החדשהל"שנהאתלהתחיל

ניסן פרידמן: מילים/ כל שנה 

בסימן שאלה, כל שנה מתחילה

.כתינוק המודד צעדיו

,  כמו זריחה מתגלה

על כנרת כחולה

...ופניה לשמי מערב

כל שנה מתחילה בסימן שאלה

...ואנחנו נמצא לה תשובה



וחשש ממה  , חוסר בטחון, תחושת אי וודאות❖

במידה ,שצפוי לקרות במהלך השנה

.והקורונה תתעצם

חששות מחזרה ללמידה בזום שאינה ❖

.מתאימה לכל התלמידים

.הלמידה מהביתלחוויתחששות מחזרה ❖

.צורך בסדר יום מסודר וקבוע❖

.צורך בקשרים חברתיים ופעילות פנאי❖

בדידות , מבידוד, חשש לחלות בקורונה❖

.ולחצים בני המשפחה

❖...

,  החששות וחוסר הוודאות, עד כמה ובאיזה אופן

?ת הוראה/כתומך, משפיעים עליך

במידה  , תחושת אי וודאות ממה שצפוי לקרות במהלך השנה❖

.והקורונה תתעצם

(.במידה ואין מספיק ידע בנושא)חששות מהצורך ללמד בזום ❖

הלמידה מרחוק מהווה מחסום לקשר והכרות מעמיקה עם  ❖

.  התלמידים

ס ולפגוש "חששות ממצב שבו לא ניתן יהיה להגיע לביה❖

זה מאד חשוב מבחינה פסיכולוגית  . תלמידים פנים אל פנים

.לשני הצדדים

כך , צורך בוודאות לגבי אופן העבודה עם התלמידים❖

.שתתאפשר התקדמותם והצלחתם

.רצון להמשיך להתנדב באופן רציף וקבוע לאורך השנה❖





נחמן מברסלב' ר"  ודא שמחשבותיך נמצאות במקום בו אתה רוצה להיות. אתה נמצא במקום בו נמצאות מחשבותיך"

?ה רואה/מה את. י בצורה שלפניך/התבונן

השחורבעיגולאו,קטןשחורעיגולשבדפנותיוהצהובבעיגול?להתמקדבחרתבמההיאהשאלה

.צהובעיגולרקעעלוהבולט

לייחסבחרתה/שאתלמהמשמעותנותןהמוח.להתמקדבמהלבחוראפשרותלנוישבמציאותגם

מסוייםלחלקבעיקר,וחשיבותמשמעותמייחסהמוח,דאגהאוחששותשלבמצבים.חשיבותלו

.התמונהאתשלךלתפיסהבהתאם,המציאותמרכיבישארחשבוןעל,המציאותתמונתמתוך



וגרמסטוןפ קוסטה "ע

וייס ברנקואתר , ומשאבי התודעההולונומיה: הרחבה

https://brancoweiss.org.il/article/%D7%94%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%94-
%D7%95%D7%9E%D7%A9%D7%90%D7%91%D7%99-%D7%94%D7%AA%D7%95%D7%93%D7%A2%D7%94/

https://brancoweiss.org.il/article/%D7%94%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%94-%D7%95%D7%9E%D7%A9%D7%90%D7%91%D7%99-%D7%94%D7%AA%D7%95%D7%93%D7%A2%D7%94/
https://brancoweiss.org.il/article/%D7%94%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%94-%D7%95%D7%9E%D7%A9%D7%90%D7%91%D7%99-%D7%94%D7%AA%D7%95%D7%93%D7%A2%D7%94/


יכולת
אם לא  . קשה לי ללמד בזום. אין מה לעשות: דוגמא

גם השנה  , עם התלמידיםולהיפגש ס "אוכל להגיע לביה

.  לא אוכל לעשות עבודה משמעותית

שתלמד אותי  .. אם יהיה צורך אבקש מ, השנה: דוגמא

וכך אוכל ליצור קשר יותר עקבי , לשלוט בזום יותר טוב

.ואיכותי עם התלמידים

גמישות

מקצועיות

מודעות

תלות הדדית



:ת הוראה/לחששות של תומךדוגמא 

במידה  , תחושת אי וודאות ממה שצפוי לקרות במהלך השנה❖

.והקורונה תתעצם

(.במידה ואין מספיק ידע בנושא)חששות מהצורך ללמד בזום ❖

הלמידה מרחוק מהווה מחסום לקשר והכרות מעמיקה עם  ❖

.  התלמידים

ס ולפגוש תלמידים  "חששות ממצב שבו לא ניתן יהיה להגיע לביה❖

.זה מאד חשוב מבחינה פסיכולוגית לשני הצדדים. פנים אל פנים

כך שתתאפשר , צורך בוודאות לגבי אופן העבודה עם התלמידים❖

.התקדמותם והצלחתם

.רצון להמשיך להתנדב באופן רציף וקבוע לאורך השנה❖

:משאבי התודעה

מסוגלות  -

גמישות  -

מקצועיות-

מודעות-

הדדיתתלות-



.  גם התלמידים חוששים משנת הקורונה הצפויה

חשוב לשדר  . להתייעץ ולשתף, מי לדברלדעת שיש עם . הם זקוקים לתמיכה רגשית ובטחון

עם  בכוחותיו של כל אחד ואחת להתמודד , ת הוראה/כתומך, שיש לךהאמון את להם 

.שמתעורריםהחששות והקשיים 

למידת  בנוגע , איתם איך הם יכולים לשנות את הגישה והמחשבה שלהםלבדוק חשוב 

והיכולת להתגמש לאור השינויים שהקורונה  , עם המציאותהמסוגלות שלהם להתמודד 

....הלימודיםבמהלך שנת תזמן 

התלמידים  מהווה בסיס להצלחה של , לקשיים הצפויים, שינוי החשיבה והגישה



חשוב, (טלפוני או זום או פנים אל פנים)בתחילת כל מפגש עם התלמידים 

?  האם נתקלו בקושי? איך הם מרגישים:  להקדיש זמן ולברר מה עובר עליהם

...ועוד? להעזרבמי הם נעזרים או היו רוצים 

:לדוגמא. ולא לשכוח תמיד להתחיל ולסיים במשהו חיובי וטוב

...  דבר טוב שאמרת או אמרו לך היום-

(...  נקודת חוזק)משהו שגילית על עצמך -

...  רגע של שמחה-

?מה נותן לך הרגשה טובה-

...ששמת לב אליו או שגילית אותו לאחרונה, יפה, משהו נחמד-




