
רונית דינור: הכנת מצגת

רגליךמכפותאיזושהבנתברגע"

לךאיןכבר,הימניתהרגלכףהיא

הכףהיאמהןמיהתלבטויותהרבה

מאיזו,הבעיהנותרהואז,השמאלית

(הדבפו)"לצעודלהתחילמהן

(דזהלאו )..."  מ מתחיל בצעד הראשון"גם מסע של מאה אלף ק"



.וחששותבהתרגשות,טבעיהאופןכרוכה,להצליחוהרצוןחדשלמקום,חדשלתפקידכניסה

להסתגלהיכולתמידתלגבי,ת/התומךאתמציפיםפנימייםוהיסוסיםהתחבטויות,שאלות

.התלמידיםשללליבםהדרךאתולמצוא,ולאנשיםלמקום

אינההבחירה.הספרבתיתלמידילמעןבהתנדבות-חדשהבדרךה/שבחרלזכורת/לתומךחשוב

השלביםאתהמלווה,ומובןטבעיחלקהןוהחששותההתלבטויותולכן,מיידיתהצלחהמבטיחה

.העבודהשלהראשונים

זמןנדרש.להתמודדת/ומסוגלה/יכולהיא/והואבדרךה/שבחרה/לעצמולהזכירה/צריךת/התומך

שהקשייםת/מודעלהיותחשוב.דרךקיצוריאין.התלמידיםאתולהכירהחינוכיתהמסגרתאתללמוד

.לתפקידמהכניסהנפרדבלתיחלקשהםולדעתאליהםלהתכונןויש.צפויים

עצותולקבללהדריך,לייעץ,לשמועשיכולה,לומחוצהאוס"מביהמשמעותיתאחתדמותלאתר:טיפ

.להתמודדנכוןכיצד

אהרון זאב' פרופ, "אל תשכחו את הלב בבית, כאשר אתם הולכים לעבודה"



האנושייםהרגשותכי,טוען,דקארטרנה

מובחניםרגשותשישהעלמושתתים

הרגשותשארכלנובעיםשמהם,ושונים

:והשפעותשילוביםשלסבוכהבמערכת

השתוקקות•

פליאה•

חדווה•

אהבה•

שנאה•

עצבות•

מהםאחדשלכל,בסיסייםרגשותהםאלה

.אחרתמהות

אלהממבניםרקומים,הרגשותשאר

.עליהםומבוססים

2016ז "תשע,  ׀2זמן חינוך : " מתוך

מעוררת,ס"בביההחניכהעבודתהתחלת

שביןהרצףעלהנעיםרגשות,טבעיבאופן

.לשליליחיובי,לאכזבהשמחה

גם,החיובייםברגשותהתמקדות

',וכדחששות,ספקותכשמתעוררים

לתפקידת/מחויביותרלהיותמאפשרים

להתמודדהמוטיבציהאתומחזקים,החדש

.הקשייםעם

מגבילההשלילייםברגשותהתמקדות

בפרופורציותהמציאותראייתאתומעכבת

אתלפתורהיכולתאתומונעת,המתאימות

.שבדרךהבעיות

לתפקידשההסתגלותבחשבוןלקחתחשוב

בתחילתוהתחושותזמןדורשתחדש

.רביםשלחלקםמנתוהן,זמניותהן,הדרך



ת/תומךבעבודתהמרכזיותהחוליותאחתאתמהווים,ת/החונךעםקבועבקשרשיהיוחינוכיצוותבאנשיהצורך

.ההוראה

תחושתלהרגישלה/לוחשוב,ים/התלמידעםבעבודהלהשקיעכנהרצוןמתוך,ס"לביהת/נכנסת/כשהתומך

בקשרשיהיו,ס"מביהקבועיםצוותאנשי'מסיהיואםרקלהתקייםיכול,הזההבסיסיהמענה.ושייכותבטחון

...המקצועיהמורה,ת/היועצ,ה/התלמידשלת/מחנך:לדוגמא.ת/התומךעם(בעיהכשישרקולא)רציף

אולם,הפורמליבהיבטמאדחשובותדמויותמהווים,ס"ביהמטעםאוהעמותהמטעםהמתנדביםת/רכז

לצרכיהבהתאםואחת/אחדכל,השוניםהתלמידיםעםהעבודהבתהליכיהממוקדיםלקשריםה/זקוקת/התומך

?ת/עובדאנימימול:ת/התומךאתהמטרידההמפתחשאלת.הספציפיים

?  מבלי להמתין שמישהו אחר ידאג לכך, לעבודתךהרלוונטיםה לעשות על מנת לפגוש ולהכיר את אנשי הצוות /ה מוכן/מה את



.ת/ס מהתומך"ס כרוכה לעיתים קרובות בעמימות לגבי הציפיות של צוות ביה"הכניסה לביה

אנשי הצוות החינוכי עסוקים מאד במגוון רב של מטלות ועשייה , במציאות של חיי היום יום בתוך בית הספר

ואינם משבצים  , כחלק מאחריותם, ת ההוראה/לא תמיד הם רואים בקליטת תומך, בפועל, לפיכך.  אינטנסיבית

.ת/בסדר יומם זמן לשיחת הכרות ותיאום ציפיות עם החונך

מעבר לכך שיש . הוא ברמת נחיצות גבוהה הרבה יותר, הצורך בהכרות ותיאום ציפיות, ת/לעומת זאת לתומך

אין סיבה (. זרות, בהעדר שיחת תיאום ציפיות עולות תחושות של אכזבה)ס "ת ציפיות מצוות ביה/לתומך

. ירגיש בדידות במרחב הבית ספרי/ת ת/שהתומך

ולבקש עזרה בתיאום פגישות עם כל , ס"ליזום פגישה עם איש הקשר מטעם העמותה או ביה, ת/על התומך

את " למצב"לה /תסייע לו, ת תחושת שייכות/פעולה זו תיתן לתומך. ולתאם ציפיות, הרלוונטיםהגורמים 

. ה/ותעצים את בטחונו, ת/ולהרגיש משמעותי, ה/עצמו

עד כמה צריך להיות חשוב למנהל  ... ? האם ההתמודדות עם הרגשות הללו צריכה להתקיים בבית הספר או בין המורה לבין עצמו"

(שראלדני , מתוך פסיכולוגיה עברית)?   "להכיל ולעבד את הרגשות שהעבודה החינוכית מעוררת בהם, שלמורים בצוות שלו יהיה מרחב לברר



?תלמידים1-2, או שאלמד למידה פרטנית, האם אקבל קבוצת תלמידים קטנה❖

?ילמדו איתי לאורך כל שנת הלימודים, ת הוראה/האם התלמידים שאעבוד איתם כתומך❖

האם מקום המפגש עם התלמידים יאפשר יצירת אווירה נעימה שתקדם את התלמידים ללא הפרעות ❖

?האם תהיה לי נגישות למחשב במקום המפגש? רקע

?ת ההוראה/כתומך, איזה מידע יקבלו התלמידים על העבודה הצפויה איתי❖

?מי ימסור לי את המידע? אקבל מידע ורקע על התלמידים, ת ההוראה/כתומכ, מתי אני❖

ההוראהת/תומךשלההכנותעלישירותהשלכותלהשישומרכזיתחשובהסוגיהמהוות,ל"הנהשאלות

בצורהלהיערךההוראהת/לתומךיאפשרהמידע.(ופדגוגיותרגשיותהשלכות)השנהפתיחתלפני

המשךעלישפיעו,התלמידיםעםמשמעותייםראשוניםמפגשים.התלמידיםלצרכיומותאמתאפקטיבית

.השנהלאורךהקשר

.  ס"ת ההוראה לשאול את איש הקשר מטעם העמותה או ביה/על תומך, את התשובות לשאלות הבסיס הללו



,חששותלהפחתתבמקביל,ההוראהלתומכימאפשר,ס"ביהשלוהארגוניתהחינוכיתהתרבותעלמידע

,יוםהיוםבחייהחינוכיתהעשייהאתמניעהאשר,שלוהחינוכיתוהתפיסהס"ביהשלמאפייניועםהכרות

.התלמידיםעםההוראהתומכילעבודתוקשורה

:ס"ביהבמסמכיאו,ס"ביהשלבאתר,כללבדרךלהשיגניתןהמידעאת

(אבני ראשה" )השראה ואידאולוגיה, לבין תמונת עתיד הנשענת על דמיון, יצירת החזון היא חיבור מוצק בין המציאות וסביבת בית הספר"



בכתהמיוחדיםמפגשים,הוריםאסיפות,מוריםמפגשימועדי,ס"ביהתכניותלגבית/לתומךמידעהעברתחוסר

והערכהשייכותתחושתמתןאישלוכואבסמוימסרמהווה',וכדטקסים,טיולים,ים/תלמידישת/לתומךשבה

.החינוכימהצוותכחלקת/התומךשלה/ותרומתוה/למקומו

במקוםהמתרחשלגביהרקעאתת/לתומךלתתשמטרתו,ובסיסיראשוניעקרוןמהווההמידעהעברת▪

.ה/התנדבותו

,לאירוע/לנושאלהתייחס,לה/לומאפשר,ס"בביהלהתרחשהעומדלגבית/התומךיידוע,הפדגוגיתברמה▪

.ועיבודוידעוהעברתלימודברמתגםולעיתיםשיחהברמת

ומהווה,ס"לביהת/התומךשלהשייכותתחושתאתמחזקת,ספציפייםבאירועיםבפועללהשתתפותהזמנה▪

.ה/אותוומעריכיםה/אותו"רואים"שהרגשהה/עבורו

לקבל את לוח האירועים הבית ספרי, לבקש מאיש הקשר הבית ספרי: טיפ



,  ס עם אנשי הצוות"להיפגש בביה

שיש להם הכרות וקשר ישיר ועקיף  

תלווי  /ה תלווה/עם התלמידים שאת

.במהלך השנה

להבין את המערכת הבית ספרית 

ס  "באמצעות הכרות עם מסמכי ביה

.  ל"והאירועים המתוכננים לשנה

:  תחנכי/ה תחנוך/לברר לגבי התלמידים שאת

.מידע על כל אחד מהם-

.יערכו המפגשים( ומאפשר פרטיות, קבוע)באיזה מקום -

.    תעבדי עם אותם התלמידים לאורך כל השנה/האם תעבוד-

, כמו הים המסתיר פניו מאיתנו"

.פעם שוקט ופעם זועף

הים אשר אף פעם איננו יודעים

,מה מחביא הוא באמתחתו

.כך גם ההתחלה

.  לפתע לא בדיוק יודעים מה קרה

.לפתע צריך להתרגל לאנשים חדשים

".זו התחלה
(פורום בני עקיבא, אתר כיפה)

:  ס"להביא לכל מפגש בביה

סקרנות, השתוקקות, פתיחות, סבלנות

לאתר דמות אחת להתייעץ  

לאוורור רגשות ולקבל  , איתה

הדרכה  



:כניסה למקום חדש ותיאום ציפיות

https://www.nirit4job.co.il/newjob/

:המלצות

:שלבי הכניסה להוראה

http://www.mofet.macam.ac.il/infocenter/reviews/Documents/%D7%A9%D7%9C%D7%91%20%

D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%94%20%D7%9C%D7%94%D7%95%D7%A
8%D7%90%D7%94fdp.

:להיות מורה חדש

https://portal.macam.ac.il/article/%D7%9C%D7%94%D7%99%D7%95%D7%AA-
%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%94-D%7%97%D7%93%D7%A9/

הסבה להוראה

https://www.edunow.org.il/category/educational-rezsidency

(לו'אנגמאיה )" ולאהוב את הדרך שבה אתם עושים את זה, ההצלחה היא לאהוב את מה שאתם עושים"

https://www.nirit4job.co.il/newjob/
https://www.nirit4job.co.il/newjob/
http://www.mofet.macam.ac.il/infocenter/reviews/Documents/%D7%A9%D7%9C%D7%91%20%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%94%20%D7%9C%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94.pdf
https://portal.macam.ac.il/article/%D7%9C%D7%94%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%97%D7%93%D7%A9/
https://www.edunow.org.il/category/educational-rezsidency
https://www.edunow.org.il/category/educational-rezsidency

