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,  עמותה לתורה יוזמה ודרכים בחינוך יהודי-עתיד: מתוך

"יצירת קשר אישי משמעותי בין מורים לתלמידי תיכון"



שהמורה יפגין  , תלמידים הביעו רצון, (1993)וקרונגולדפ מחקר של פרידמן "ע✓

.  כלפיהם יחס אנושי וחם מעבר לתפקידו כמעניק הדרכה ומסייע בפתרון בעיות

.כמו שמצפים ביחסי אנוש בין אנשים קרובים, לקבל יחס חם אנושי ורגיל

.התעניינות במניע שמאחורי הדברים✓

אלא  , תלמידים רוצים שיתייחסו אליהם לא רק בשיחה-יחס אנושי פשוט וטבעי ✓

.  להראות חום והתייחסות, סתם כשהולכים אחד מול השני בבית הספר

?

,  עמותה לתורה יוזמה ודרכים בחינוך יהודי-עתיד: מתוך

"יצירת קשר אישי משמעותי בין מורים לתלמידי תיכון"



מקום המנהיגות בתפיסת תלמידים את המורה הטוב, יעל פרי: מתוך

(:ס יסודי"תלמידי בי)1977, קובובילפי 

מתן כבוד מצד המורים שמעניקה להם תחושת חיובית•

,  קבלת התלמידים באופן שוויוני ולא מפלה•

,פנייה לחלק הבוגר שלהם מתוך קשב לצרכיהם•

.  והתחשבות בדעותיהם ורצונותיהם

להרגעה ולהפחתת חרדות, דואגים•

שמים לב לייחודיות אישיותם של הפרטים ולשוני  •

.  בהתנהגותם תוך גילוי דאגה לטובתם ומסירות לשלומם

מביעים אמון בפוטנציאל ובכישורים של כל אחד  •

ואינם נרתעים  , נוקטים בהתנהגות טבעית וגמישה•

.  להודות בחולשותיהם וטעויותיהם

:1981, מייגןלפי 

.  אנשים חמים הנוקטים יחס אישי כלפי תלמידיהם-

מעודדים את תלמידיהם ומשבחים אותם , מבינים וסבלניים-

.  בכל עת שאפשר

מקשיבים לתלמידים ומעניקים להם הזדמנויות לדבר ולנקוט  -

.  יוזמה

נעימים וצנועים המסוגלים לנהוג בחוסר , אנשים טובי לב-

.פורמליות

מוכנים לשמוע דברי בקורת מתלמידים ואינם מצפים שכל -

.  התלמידים יהיו תמיד כנועים

?
?



?מדוע? ה/מסכימה /עם איזו עמדה את➢

?  הלמידה/כיצד עמדתך באה לידי ביטוי במפגשי השיח, ת/כחונך➢

:  'ה א/תלמיד

מורים צריכים ללמד  . וזה מספיק לי, יש לי הורים וחברים. אני לא רוצה שהמורה שלי תהיה יותר מדי קרובה אליי"

אבל אני לא רוצה לספר  , וכך אני גם צריך לנהוג כלפיהם, זה חשוב שמורים יהיו נחמדים ושיכבדו אותי, כמובן. אותי

".להם דברים אישיים

:'ה ב/תלמיד

וכשיש  , אני נמצאת במחיצתה כל יום הרבה שעות, היא מכירה אותי ממש טוב. אני דווקא קשורה מאוד למורה שלי"

והיא ממש  , את הכיתה, היא מכירה את הילדים. אני הרבה פעמים מעדיפה לדבר אתה, ולא רק בלימודים, לי בעיה

".עוזרת לי הרבה פעמים
"  מורה וחבר", מתוך פעילות בנושא באתר בין הצלצולים

https://www.itu.cet.ac.il/%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%94-

?

https://www.itu.cet.ac.il/%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%94-


: ...למה מתכוון התלמיד כשהוא אומר

שמאחורי אמירת התלמיד" סיפור"המה שהתלמיד אומר

"  אני לא יכול"
או " אני פוחד שיכעסו עלי", "אני פוחד להיכשל"

".נכשלתי כבר מספיק"

".קשה לי"" משעמם לי"

".אני זקוק ולא יודע איך להגיד את זה""  תעזוב אותי"

2018, ניר רווה, "הגיע זמן חינוך"מתוך 

במציאותלהכיר,האחרשל"לעורולהיכנס",האדםשליכולתוהיאאמפתיה

.חיהואבתוכההמציאותשזוהבנהומתוךשיפוטללא,שלוהאובייקטיבית

."מותנהלאחיובייחס"לאמפתיהקרא,רס'רוגקרל,הפסיכולוג

שמאחורי" סיפור"שיבין את ה, התלמיד מצפה מהמורה

.ויתנהל באופן אמפתי כלפיו, הדברים שאמר בפועל


