


נערכותשבוהמקוםמידהבאיזו-קושיאובעיהכשיש➢

אוירהמזמנות,ההוראהת/לחונךה/התלמידביןהשיחות

,פעולהישתף/תה/שהתלמידמנתעל,פתוחהמספיק

?בפתיחותתדבר/וידבר

אליהלפנות,פורמלית"כתובת"ההוראהת/לתומךישהאם➢

בעיהעםלהתמודדבקושית/נתקלכשהיא/כשהוא,ולהתייעץ

?ה/תלמידשל



נדיר

1234567מאד
שכיח  

ומוכר

מדחום שכיחות האירוע. 2

מדחום חומרת האירוע. 1

אינו  

1234567חמור
חמור  

מאד

?תשפיע על התייחסותך לאירוע, כיצד מידת החום שתתקבל



שונה ממה , מה שרואים במבט ראשון

.שרואים ממבט שני ומעמיק

הרבדים הגלויים והסמויים משפיעים  

ולכן  ,  על הפרשנות שלנו את האירוע

ההתנהגות , משפיע על התגובה

....והעמדה שאנו נוקטים

תפקיד החונך להראות לתלמיד מה שלא ראה ולא לקח בחשבון בעת 

,  כראיית האירוע בהיבטים נוספים, כמוהו, המבט השני על התמונה. האירוע

.המרחיבות את היכולת להבין את האירוע לעומקו, ונקודות מבט חדשות

:תמונה מתוך
https://www.hidabroot.org/article/1134867



אי הכנת  

שיעורים

העתקה

במבחן

חוסר שיתוף

פעולה

איחורים

מודלים לניהול  

שיחה בעקבות 

אירוע

:קושי/על אירוע, מטרות שיחה מובנית של החונך עם התלמיד

,בהווההאירועניתוחשלמתובנותלהשליךהתלמידיכולתפיתוח❑

.בעתידמתאימהלהתנהגות

שלסובייקטיבית-הרגשיתהחוויהשביןלפערהמודעותפיתוח❑

כלשלבחשבוןלקיחההמחייבתבדרךהמקרהתיאורלבין,התלמיד

.עצמובאירועהקשוריםהאלמנטים

חברה ונוערמינהל, ח"משרההמודלים המוצעים מבוססים על תכנים של 
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הצדדים 

המעורבים

מהי נקודת המבט  

?של כל צד

, מהו המניע

של כל צד , הצורך

?המעורב בבעיה

מה יחשב כפתרון  

מנקודת מבטו של  

?כל צד

:הפתרון שנבחר

שונות ולא מנקודות מבט , את האירוע, ה/פ מודל זה עליכם לבחון עם התלמיד"ע
.לקפוץ מיד לפתרונות

,  ונקודות המבט של הצדדים המעורבים, י הבנה טובה יותר של המניעים"רק ע
.  ניתן להגיע לפתרון הנכון

האם הפתרון שנבחר אכן יגרום לאירוע מסוג זה שלא יחזור על עצמו באותה  

?  עוצמה או באותה תדירות
?ה בעבר/באיזו מידה הפתרון הנבחר שונה מפתרונות שהוצעו לתלמיד



,(אשמההטלתבוואין),האירועלהתרחשותהסיבותאתלמצואמנסהלאזהמודל

.ובעתידבהווהלהתמקדמנתעלאפשרייםפתרונותמגווןלהציעמנסהאלא

להתמקדמאפשרים,השוניםההיבטיםופריסת,ה/התלמידעםהטבלהמילוי
.ה/התלמידשלהרגשימההיבטהמתרחקים,רציונלייםבהיבטים

פתרונות

אפשריים

את מי מהמעורבים 

הפתרון לוקח 

בחשבון

האם

הפתרון לטווח  

?קצר

האם

הפתרון לטווח  

?ארוך

?



סיפורי  2-3י כתיבת "ע( הבעיה)פ מודל זה ניתן לנתח את האירוע "ע

.שבכל אחד מהם התפתחויות שונות, המשך לאירוע

הסיפורים השונים מאפשרים לראות את האירוע מנקודות מבט                      

.ומזמנים שיחה לגבי הדרך הנכונה ביותר לפתרון, נוספות

:פעילות זו מזמנת שיחה בנקודות הבאות

והרגשות, בירור לגבי הגורמים להתנהגויות השונות שנכתבו בסיפורי ההמשך.   1

.הנלווים להם

.איתור המניעים של המעורבים בכל אחד מסיפורי ההמשך.   2

.בחירת הסיפור שנותן את המענה הראוי והנכון יותר מזה שקרה במציאות.   3

,  ניתוח הסיפור שנבחר תוך דגש על מקומו של התלמיד ומה שנדרש ממנו.   4

.  והעזרה שהוא זקוק לה



באיזו מידה הסביבה הרחוקה בלמה  ▪

מה כוחה ? או האיצה את התהליך

? של פסיביות וחוסר מעורבות ישירה

באיזו מידה ניזונו המעורבים ▪

המסומנים במרכז המעגל  )הישירים 
?מאלה הרחוקים מהם( הפנימי

האירוע  /כיצד ניתן לפתור את הבעיה▪
?  לאור התמונה שהתקבלה, לדעתכם



על מנת לבחון את  , פ מודל זה יש להעלות את ההיבטים הערכים למודעות"ע
.והשלכותיהן, ההתנהגויות הנלוות לאירוע

?מהו הערך החשוב ביותר העולה מתוך האירוע1.

?  בחיי היום יום של התלמיד, איזה ביטוי יש לערך המופיע באירוע2.

מה ? הם יש הבדלים בתפיסת העולם הערכית בין המעורבים באירוע3.

?ההבדל ומה המשמעות של הבדלים אלו

?כיצד ניתן להתמודד עם האירוע לאור התמונה הערכית שהוצגה4.

?  התלמיד לטווח ארוך מחיזוק הערך" ירוויח"מה 5.

,  אילו ערכים חשובים בעיניו יותר, של התלמיד, בסולם סדרי העדיפויות6.
?כאדם, ומחוצה לו, בבית הספרתיפקודולצורך 

מתאים לכיתות גבוהות



שפירוק של מרכיבי האירוע יאפשר הבנה  , ההנחה היא, פ מודל זה"ע
.ורק לאחריו ניתן יהיה לחפש פתרון הולם, אמיתית ועמוקה של האירוע





הכחשת האחריות  

האישית

1
אני הולך ברחוב

במדרכה יש בור עמוק
אני נופל לתוכו

אני אבוד
אני חסר ישע
אין זו אשמתי

לוקח לי נצח
.למצוא דרך החוצה

2
אני הולך באותו הרחוב
במדרכה יש בור עמוק

אני מעמיד פנים שאיני מבחין 
אני נופל לתוכו שוב

אני לא יכול להאמין ששוב הגעתי לכאן
אבל אין זו אשמתי

.ושוב לוקח לי נצח לצאת

לפניך סיפור המשקף את ההבנה שלכל דרך התנהגות יש  

מאפשרות להשתפר  , והבנת הבעיהההתנסות .  מחיר

.  ולהצליח להימנע מטעות החוזרת על עצמה

:הסיפור מתוך

http://www.daaton.co.il/Article.aspx?id=397

משמעותה של  

התעלמות  

נקודת מבט על  

חוסר הצלחה

המשך בשקף הבא

http://www.daaton.co.il/Article.aspx?id=397


3
אני הולך באותו רחוב

במדרכה יש בור עמוק
אני רואה אותו

... אני נופל לתוכו בכל זאת
.כוחו של הרגל

,עיני פקוחות
.אני יודע היכן אני

.זו אשמתי
.אני יוצא מיד

4
אני הולך באותו רחוב

.במדרכה יש בור עמוק

.אני עוקף אותו

5
.אני הולך ברחוב אחר

לקיחת אחריות  

הבנת הצורך  . אישית

בשינוי התנהגותי

איך משנים  

?הרגלים

.  זה שינוי התנהגותי

?מהן התובנות-סכום 

תהליך הפנמה  

.שמאפשר הצלחה

?  מה מרגישים

?מה חושבים


