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דבר המערכת
לקהילת קוראינו שלום וברכה,

"תניא ,אמר רבי יוסי :פעם אחת הייתי מהלך בדרך ,ונכנסתי לחורבה אחת מחורבות ירושלים להתפלל .בא אליהו זכור לטוב
ושמר לי על הפתח עד שסיימתי תפילתי .לאחר שסיימתי תפילתי אמר לי :שלום עליך ,רבי! ואמרתי לו :שלום עליך ,רבי
ומורי! ואמר לי :בני ,מפני מה נכנסת לחורבה זו? אמרתי לו :להתפלל .ואמר לי :היה עליך להתפלל בדרך! ואמרתי לו :מתיירא
הייתי שמא יפסיקו בי עוברי דרכים" (ברכות ,דף ג' ,ע"א).
עוברי דרכים שונים מאוד מהולכי דרכים.
כל מטרתם של עוברי דרכים היא להגיע ליעדם במהירות .בדרך הם רצים וממהרים .הם רק עוברים בדרך.
לעומתם הולכי דרכים יודעים שיש ערך ותכלית גם לדרך .הם הולכים בדרך ויודעים שגם דרך ארוכה ורבת עיכובים היא
מכוונת ובעלת משמעות.
רבי יוסי היה "מהלך" בדרך ולא חשש מנזקים אפשריים בכניסתו לחורבה להתפלל .הוא כן היה מתיירא מעוברי דרכים
ממהרים שיפסיקוהו מתפילתו משום שאינם סובלים עיכובים בדרך.
ומכאן נבין גם את תפילת הכהן הגדול "ואל תכנס לפניך תפילת עוברי דרכים לעניין הגשם".
יהי רצון שנשכיל להיות מהלכים בדרך החינוך ,שנבין את חשיבותם של הדרך ושל התהליכים שתלמידינו עוברים וב"ה
נראה גם תוצאות.

אנו שמחים לשלוח אליכם את "טיפ ממנו"ף" המחודש
תמצאו בו טיפים מעשיים לניהול שמופיעים ב"כלי ניהול"" ,קטעי מנו"ף" מעניינים שיכולים
לשמש בסיס לדיונים בישיבות צוות ביה"ס וכן מתווה להטמעת למידה מבוססת פרויקטים
בבית הספר כחלק מלמידה משמעותית.
מזמינים אתכם לתעד ולשלוח אלינו תהליכי למידה משמעותית שאתם מיישמים :יחידות
הוראה ,מערכי שיעור ,תוצרי לומדים ,תוכניות כיתתיות ובית ספריות ומודלים מוסדיים.
כך נוכל להשתתף ולשתף בבחינת "המדליק נר מנר ,זה נהנה וזה לא חסר".

בברכת שנת לימודים פוריה ומהנה,
צביה צונץ וצוות מנו"ף
Zvia.zuntz@gmail.com
לעדכון כתובת דוא"ל לקבלת העלון "טיפ ממנוף"manof@michlalah.edu :
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איך הופכים את התרבות הארגונית בבית הספר לתרבות מקדמת למידה?
 //מאת :רן שמשוני וד"ר ירדן ענב  -הגיע זמן חינוך http://www.edunow.org.il/edunow-media-story-251617 //
"האדם אינו אלא תבנית נוף מולדתו" ובהתאמה אפשר לומר שהתלמיד אינו אלא תבנית נוף בית ספרו .התרבות
הארגונית הבית ספרית יכולה להשפיע רבות על הלומדים (והעובדים) בו  ,להעצים אותם ולעודד ללמידה ועשיה.
מהי תרבות ארגונית?
המושג "תרבות ארגונית" הוא סינתזה של שני מושגים משני עולמות ידע שונים" :תרבות" היא מושג יסוד באנתרופולוגיה
חברתית-תרבותית ,ואילו המושג "ארגון" מגיע מתורת הניהול וחקר הארגונים.
הסינתזה הזו מסמלת שילוב של חקר ארגונים בעזרת שאלוני שביעות-רצון לאבחון אקלים ארגוני ,תצפיות עומק ללימוד
הנורמות הנהוגות בארגון הנחקר ומציאת "השפה הארגונית" דרך צפייה בשגרת העבודה ובטקסים ,הנהוגים בארגון.
שילוב התחומים מאפשר לנו להתבונן לעומק בתרבות הארגונית של בית הספר ,לנתח אותה ולוודא שהיא אכן מקדמת
למידה.
איך מזהים את התרבות הארגונית של ביה"ס?
כאמור ,בכדי לאבחן ולנתח את התרבות הארגונית בבית הספר ,יש לבצע תצפית ארוכת טווח .אבל יש גם כמה שיטות
פשוטות ומהירות שיכולות לסייע לנו לבצע אבחון ראשוני של התרבות הארגונית בבת הספר שלנו.
1.1שיטת "הקירות מדברים"
בכדי לבצע אבחון ראשוני לתרבות הארגונית בבית הספר ,פשוט צריך להביט על הקירות .נתבונן בקירות הכיתות ,המסדרונות
וחדר המורים וננסה להבחין בפרטים :איזה ציורים ויצירות של תלמידים תלויים במרחב הכללי ,איזה מסרים רשמיים מפורסמים
שם וכו'.
כבר בהסתכלות ראשונית זו נוכל להתרשם מהשפה ,מהאוריינטציה הדתית (האם כתוב בס"ד?) ,ומהחשיבות שבית הספר
נותן לתחומים מסוימים (האם תלויה בכיתה מפת המדינה או מפת העולם? האם מופיעה על הקיר רשימת הזוכים בתחרות
ספורט או ציטוטים מהתנ"ך?).
2.2שיטת "המצטיינים"
שיטה אחרת לאבחון ראשוני של התרבות הארגונית ,היא לברר מיהם "המורה המצטיין" ו"התלמיד המצטיין" של השנה או
החודש ,ובכלל  -מי הם המורים והתלמידים שנחשבים כמוצלחים ומצליחים .ננסה להבין מה הן התכונות המאפיינות אותם
ומדוע הם נבחרו למצטיינים או נחשבים למוצלחים במיוחד .דרך הניסיון להבין את התכונות והמעשים שהובילו אותם להכרה
ואהדה בבית-הספר ,נוכל ללמוד הרבה על התרבות בו ,והערכים שבבסיסה.

3.3שיטת "ההיסטוריה"
השיטה הזו מאפשרת לנו לנתח באופן מהיר את התרבות הארגונית בבית הספר ,דרך התבוננות בהיסטוריה של בית הספר:
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האם יש ספר או חוברת שמספרים מי הקים את בית הספר ומתי? האם יש דמות של "אב מייסד" ,ומיהו? מה הן התכונות
שמאפיינות אותו ושמהן גוזר בית הספר את ערכיו היום?
כאמור חשוב וכדאי לבצע תצפית ארוכת טווח על בית הספר ,כדי לאבחן לעומק את התרבות הארגונית במלואה ,אולם
השיטות הנ"ל יכולות להוות בסיס ראשוני טוב.
כמובן שישנם בתי-הספר בעלי תרבות ארגונית מובהקת שלפיה הם אמורים לפעול ,למשל בתי ספר "חדשניים" או
"דמוקרטיים" ,המחנכים ברוח "החינוך ההומניסטי".
בנוסף ניתן לצפות לתרבות ארגונית מובהקת גם בבתי-ספר דתיים של ש"ס או חב"ד ,פנימיות חקלאיות ,בתי-ספר טכנולוגיים,
רשתות בתי-הספר כגון "אליאנס" או "אורט" וביה"ס ייחודיים.

יצירת "תרבות ארגונית של למידה"
לא משנה אם התבססנו על תצפית (מעמיקה או קצרה) או על התרבות הארגונית הנגזרת מהאופי המוצהר של בית הספר
– בסופו של דבר נזהה ונמפה את הנורמות והמנהגים ,כמו גם את החוקים והתקנון ,את האמונות ותפיסת העולם המשותפות
וכמובן את הטקסים והסמלים ,שכולם ביחד מרכיבים את התרבות הארגונית של בית הספר.
מה עושים עם המידע הזה?
בספרו "החופש ללמוד" טוען קארל רוג'רס שההוראה היא פעילות שמפריזים בחשיבותה .במקום זאת ,הוא מציע ש"מטרת
החינוך היא סיוע לשינוי וללמידה" (עמ'  .)108הוא מציע שתפקיד המורה הוא יצירת "אקלים מעורר למידה" (עמ' .)129
במילים אחרות :תפקיד המורה (בכיתה) הוא לייצר את התנאים והמסגרת המתאימים ,שבתוכם יתקיים החופש ללמוד.
בהתאמה לכך ,תפקיד המנהל הוא ליצור אווירה תומכת ,מעודדת ,ומעצימה ,שבה מורים יוכלו לאפשר לתלמידים את החופש
ללמוד .אנחנו קוראים לזה "תרבות ארגונית של למידה" .
אנחנו חייבים לוודא שהתרבות הארגונית בבית הספר מייצרת "תרבות של למידה" ,כך שתיווצר אווירה חברתית ורגשית
מעודדת-למידה ומעצימה.
חלק מהשינוי מתחיל בפעולות ברמת הכיתה או המורה ,כדוגמת מורה שמעודדת את התלמידים שלה לשאול שאלות כי "אין
הביישן למד" ,או מורה המעודד את התלמידים להשיב על שאלות גם אם הם לא בטוחים בתשובה כי אצלו "אין טעויות או
שגיאות" ,שכן מכל תשובה ניתן ללמוד משהו; דוגמאות אלו ,כמו גם יוזמות ופעולות אחרות המייצרות בכיתה תרבות ארגונית
של למידה  -הן חשובות ביותר.

המנהל כמנהיג ומעצב תרבות
כמובן שיצירת תרבות ארגונית של למידה מחייבת גם ביצוע פעולות מעמיקות יותר ,הדורשות מהלכים חוצי ארגון בבית
הספר – מהלכים שמובלים בדרך כלל על ידי מנהל/ת בית הספר או מישהו מטעמו/ה.
אחד המאפיינים המרכזיים אצל מנהלים של בתי ספר חדשניים ,הוא שהם תופסים את עצמם לא רק כמנהלים ,אלא גם
כ"מנהיגים".
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אין ספק שחלק חשוב מתפקידו של מנהל בית הספר ,הוא להנהיג את קהילת בית הספר ,וכמו מחט של מצפן  -לכוון את כל
המערכת וקהילת הלומדים והמלמדים שבתוכה ,אל המטרה .חלק מתפקידו של המנהל ,הוא לעצב את התרבות הארגונית
בבית הספר ,לוודא את קיומה ,שימורה וחיזוקה .המנהל הוא האדריכל הגדול של התרבות הארגונית ,והוא קובע את אופיו
וזהותו הייחודית של בית הספר.
אחד המקומות הבולטים ביותר בהם ניתן לראות את המנהיגות הניהולית ביצירת תרבות ארגונית של למידה הוא "החזון
הארגוני" ,אותו מסמך מכוון-עתיד ,שמצהיר על מטרות בית הספר והדרכים להשיגן .המסמך הזה מהווה את ה"אני מאמין"
החינוכי של בית הספר בהנהגת המנהל ,וחשוב מאוד לשלב בו תכנים המובילים ומעודדים תרבות ארגונית של למידה.
אגב ,מומלץ להכין את החזון בשיתוף המורים והתלמידים ,וכך להפוך גם אותם למנהיגים ,שלוקחים חלק פעיל בהובלת בית
הספר וביצירת תרבות ארגונית של למידה .תפקיד המנהל ,אם כן ,הוא להיות מנהיג של מנהיגים.

לסיכום:
יצירת תרבות ארגונית המעודדת למידה בבית הספר ובכיתה ,דורשת מאתנו ,לפני הכל ,לשמור בליבנו את הנחת היסוד שבני
האדם (התלמידים) הם יצורים סקרנים ,יצירתיים ותאבי-למידה מטבעם ,ואם נצליח לייצר עבורם את הסביבה הלימודית
המתאימה להם ,נוכל לממש את הפוטנציאל שלהם ולקיים למידה משמעותית.
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ניהול ישיבת צוות – מטרות ותכנים
 //מאת :מיכאל שורץ ,יועץ אירגוני ומנחה סדנאות למנהלים /https://eyelevel.co.il/2010/11/15 //
ישיבת צוות הינה אמצעי חשוב להשיג מטרות שונות שלנו כמנהלי הצוות .למעשה ,זו הזדמנות מצויינת לממש את
ה"אני מאמין" שלנו לגבי מהו צוות ,מהי עבודת צוות וכיצד זה צריך לבוא לידי ביטוי בצוות הספציפי שלנו.
מטרות אפשריות של ישיבת צוות:
 .1העברת מסרים "טכניים" לצוות :נהלים חדשים (או ריענון נהלים קיימים) ,עדכונים ארגוניים ,תדרוכים לקראת אירועים או
משימות חשובות.
 .2שיתוף מידע הדדי בין חברי הצוות :עדכונים שוטפים על הפעילויות בצוות .הדבר תורם ללכידות הצוותית ונותן תמונה לחברי
הצוות על מה נעשה בצוות.
 .3חיזוק השייכות לצוות ע"י חיזוק וחידוד האסטרטגיה של הצוות :הייעוד ,החזון וערכי הצוות .ניתן לדבר על כך בישיבת הצוות
ולשלב דוגמאות מהתקופה האחרונה.
 .4טיפול משותף בנושאים צוותיים :ליבון סוגיות משותפות ,תחקירים ,בניית תהליכים משותפת ,קבלת החלטות משותפת.
 .5התפתחות אישית וקבוצתית באמצעות למידה משותפת של נושאים רלוונטים :הרצאות הדדיות על נושאים מקצועיים,
סקירות של שותפי תפקיד.
 .6העלאת המוטיבציה והמורל הצוותי :לחגוג הצלחות של הצוות ,לעדכן על הישגים מיוחדים ולשתף באינטראקציות חיוביות
עם שותפי תפקיד ולקוחות הצוות.
 .7במה לאנשי הצוות לקדם נושאים :חלק מישיבת הצוות יכול להיות מוקדש לנושאים שאנשי הצוות רוצים ליזום ולשתף בכך
את חבריהם לצוות.
 .8גיבוש בין-אישי של הצוות :ציון ימי הולדת ,עדכונים אישיים (אם הפתיחות מאפשרת זאת) ,שיחת חולין על עניינים שעל
סדר היום (גם פה נדרשת זהירות לא להיכנס יותר מדי לתחום הפוליטיקה וכו').

כפי שניתן להתרשם ,לישיבת הצוות יכולות להיות מטרות רבות .בישיבת צוות ניתן ליצור תמהיל של חלקן או כולן ע"י חלוקת
זמן הישיבה באופן נכון ובניית התכנים בהתאם.
לאור המטרות שחשוב לנו לקדם ,נקבע את מאפייני הישיבה :זמן ,תדירות ,תכנים ,מיקום .

ישיבת הצוות הינה כלי ניהולי חשוב ומיוחד שכדאי לקיימו באופן קבוע .שימו לב שהמטרות שציינתי תורמות להגברת
האפקטיביות של עבודת הצוות .מנהלים רבים מתפתים לבטל דווקא אותה בתקופות לחץ ,אך לדעתי רצוי מאוד להימנע מכך.
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ניהול הישיבה
לפני הישיבה – תכנון:
 .1תכנן מטרה ,תוכן (כולל חלוקה לזמנים) ומבנה.
 .2הגדר משתתפי חובה ורשות.
 .3שריין מסגרת זמן ,סביבת נאותה ואמצעים נדרשים.
 .4שלח זימון הכולל את מטרת הישיבה.
 .5שלח חומרי רקע רלוונטיים.
 .6זמן קצר לפני הפגישה – בדוק שהסביבה מתאימה ומוכנה לישיבה.

בזמן הישיבה:
 .1הצג את מטרת הישיבה ותוכנה.
 .2עקוב אחר התקדמות הישיבה בהתאם לתכנון ,ולזמנים.
 .3סכם סוגיות שצפות במהלך הדיון (ניתן למנות מישהו שיעזור בכך).
 .4כל נקודה לביצוע צריכה להיות מוסכמת במהלך הישיבה.
 .5סכם את הישיבה :קבע נקודות לביצוע ופעולות להמשך.

לאחר הישיבה:
שלח סיכום לפגישה (לא יאוחר מיומיים לאחר קיומה).
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כלי ניהול
חבל על הזמן  -כלים לניהול זמן אפקטיבי

 //מאת :אורן אפל  -אתר אפל יעוץ והדרכה http://www.orenappel.com //

מה שנעשה עם הזמן תלוי לגמרי בנו
הזמן הוא הנכס היקר ביותר בחיינו .מרגע לרגע הוא כלה מבלי שנוכל לעוצרו .לשניה הפסקת להתבונן בשעון ,והנה חלפה
לה עוד דקה ,עוד שעה ,עוד שנה מבלי שניתן לשלוף את הארנק ולרכוש עוד.
אז נכון ,הזמן הוא קבוע ונדמה שאין לנו דריסת יד במשוואה ,אבל ההיפך הוא הנכון – מה שנעשה עם הזמן תלוי לגמרי בנו.
במאמר זה אסקור עקרונות פעולה לניהול זמן ואציג כלים שיאפשרו לך להשיג יותר בפחות.
אפקטיביות– דע מה אתה עושה
כמה פעמים מצאת את עצמך מקדיש שעות לכתיבת מסמך ,רק בשביל לגלות כי הוא מיותר ,או השקעת שעות בלקוח,
שחרף כל החיזורים שלך לא קנה ממך דבר .יותר חשוב לעשות את הדברים הנכונים מאשר לעשות את הדברים בצורה נכונה.
לבצע את הדברים הנכונים קשור למושג אפקטיביות ,לבצע את הדברים בצורה נכונה קשור למושג יעילות .התמקד קודם
באפקטיביות ,זהה מהם הדברים הנכונים לך לעשות ,אתר את הלקוחות הרציניים ,פעל לקידום המשימות עליהם אתה נמדד
או את הדברים הקשורים למטרות שלך .רק לאחר שהבנת כי אתה מבצע את המשימה הנכונה התמקד באיך לבצע אותה
בצורה יעילה.
חשוב על חשבון הדחוף
העיקרון המרכזי של ניהול זמן מדבר על סדרי עדיפויות .ניהול זמן אפקטיבי דורש יותר מרישום מטלות על נייר ,הוא דורש
סדרי עדיפויות .בספרו של סטיבן קובי "שבעת ההרגלים של אנשים אפקטיביים ביותר" מציע קובי לנהל את סדר העדיפויות
לפי המטריצה הבאה:
דחוף

פחות דחוף

חשוב

1

2

פחות חשוב

3

4

דחוף :פעילויות הדורשות תגובה מיידית ,לרוב בשל דד-ליין או בשל דרישה ממשהו אחר.
חשוב :פעילויות המקדמות מטרות מרכזיות בחייך.
למשימות דחופות יש תוצאות על הטווח הקצר ,בעוד למשימות חשובות יש השלכות על הטווח הארוך.
התחל לבצע את המשימות ברביע  .1הדברים שדורשים טיפול מיידי ,כיבוי שרפות ומשברים ,בעיות דחוקות .משם יש להמשיך
לרביע  2ולא לרביע  3כמו שעושים רבים .סדר עדיפויות אפקטיבי נותן קדימות לחשיבות על פני הדחיפות .רביע  2הוא
החשוב ביותר בכל המטריצה ,הוא זה שמפתח יכולת ייצור והוא זה שמקטין את המשימות של שבוע הבא ברביע .1
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כלל פרטו עובד גם כאן .זהה את ה 20-אחוזים מהפעילויות שמניבות  80אחוזים מהתוצאות .אתה תיווכח כי מרביתם נמצאים
ברביע .2
השחז את הסכין
ויסטון צ'רציל אמר פעם כי אם הוא היה חוטב עצים הוא היה משקיע תשעים אחוזים מזמנו בהשחזת הסכין .השקע בפיתוח
יכולת ייצור ,בתכנון ,בזיהוי הזדמנויות ,בלימוד טכנולוגיות שחוסכות זמן וגם בפנאי ובמנוחה שיאפשר עבודה יעילה יותר
בהמשך .הקפד לישון שינה מלאה ,אכול תזונה בריאה והקפד על פעילות גופנית באופן קבוע .הדרך בה אנו מתייחסים למכונה
שנקראת הגוף שלנו משפיע על המיקוד ,הריכוז ועל היכולת שלנו בטווח הארוך.

תכנון  +רישום = מיקוד
הקדש את חמש הדקות הראשונות של כל יום לרשימת מטלות יומית ולתכנון סדרי עדיפויות ורשום זאת .הקפד לציין לצד כל
משימה כמה זמן אתה מוכן להקדיש לה .במהלך היום נהל מעקב שוטף על התכנון וסמן וי ליד המשימות שכבר ביצעת .בסוף
כל יום הקצה כמה דקות לתכנון יום המחר.
פרצה קוראת לגנב
אין מה להאשים את העכבר בגניבת הגבינה ,החור בקיר הוא האשם .כך גם לגנבי זמן .עליך להכיר את האנשים שרגילים
להפתיע אותך בבקשות דחופות ,בטובות קטנות שנגמרות בתיקים גדולים ולהעמיד להם גבול .סגור את הדלת והשתמש
במשיבון לסינון מטרידים סדרתיים .משמעת עצמית ,אסרטיביות והיכולת להגיד בנימוס "לא" הן מיומנות חשובות בניהול זמן.
בלע את הצפרדע
התחל את היום עם הדברים המעיקים ביותר – אל תדחה .לך לשיחה עם הבוס הטורדני ,דבר עם הדודה ותגיד לה כי אתה
לא מגיע לחג או תתקשר לרופא שיניים לקבוע תור .תוריד ממך את המעמסה שתלווה אותך לאורך כל היום .אם אתה צריך
לבלוע צפרדע ,אין טעם להתבונן עליה כל היום ,בלע את הצפרדע במהירות ,שתה מים והמשך בתחושות חופש לשאר היום.
נגעת – סיימת!
מה עושים שעל שולחן העבודה יש ערמות ניירת שאף פעם לא מגיעים אליה? איך מתמודדים עם עשרות מיילים בדואר הנכנס
שמאימות על זיכרון המחשב וגורמים לך לתחושת לחץ בבטן?
המטרה לטפל בכל מסמך או מייל פעם אחת בעזרת אחת מארבע הפעולות הבאות:
 :Deleteחברים ,פח הזבל הוא אזור חשוב בחדרו של כל עובד ומנהל .קיבלת הזמנה לתערוכה של מסכות יפניות ,קפץ לך
מייל שרשרת חדש שמבטיח לי כי אם תעביר אותו לכל חבריך כל משאלותיך יתגבשו ,לחץ על כפתור מחק או השלח את
הנייר לסל וחסל.
 :Doכאשר נתקלים במשימה קטנה שניתן לסיימה במהירות בצע אותה מייד .השיב במשפט על המייל ,הזמן כרטיסים
לתערוכת המסכות היפאנית ותוריד את המשימה מהשולחן! בשאר המשימות שדורשות זמן ממושך יותר תשאיר לטיפול
במועד אחר אותו ייעדת מראש למעבר על דואר ומיילים.
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 :Forwardהעבר לאחרים לבצע את מה שאין לי בו יתרון יחסי או ידע מספיק ,האצל סמכויות ,השתמש בסביבה ,בקש עזרה.
אתה תופתע עד כמה אנשים שמחים לעזור .היזהר זה ממכר!
 :Fileאת הדברים שלא הספקת לטפל בהם היום או שאין לך את כל המידע לטפל בהם כרגע העבר לתיקייה ייעודית או תייק
בצורה מסודרת בקלסר .דאג לתייק באופן שבו ייקח לך עד 10שניות לאתר את המייל או המסמך בפעם הבא שתזדקק לו.

צפה את הבלתי צפוי:
תכנן מצבור חירום של "חורי זמן" לטיפול בבעיות לא צפויות חיצוניות ולגמישות .הבלתי צפוי יופיע ,הישיבה של שעה 14:00
לא באמת תסתיים בשעה  15:00כמתוכנן ,והנסיעה מראשון לציון לתל-אביב לא תיקח לך עשרים דקות .תאפשר לך את זמני
הספיר ,המציאות כבר תמצא במה למלא אותם.

הפסק לנסות להיות מושלם
בכל פעולה שלנו תמיד יהיה פגם כלשהו .נכון ,יש משימות שדורשות הקפדה ודיוק רב יותר ,אבל פרפקציוניזם כרוני ,הקדשת
תשומת לב מיותרת לכל פרט היא מתכון לדחיינות לסחבת.
הפוך את ניהול הזמן לחלק משגרת יומך והשתמש בעקרונות המפורטים במאמר לניהול הזמן שלך .חזור למאמר זה בעוד
חודש ותבדוק מה יישמת .זכור  -אם אתה לא תנהל את עצמך ,הזמן הוא שינהל אותך.
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המוסכניק שלי לימד אותי על המחיר הגבוה של דור האינסטנט
www.aish.co.il //

ב"דור האינסטנט" ,לא חייבים להשקיע מאמצים כדי לקבל את מלוא השירותים והנוחיות –
האם יש מחיר לדבר בתחום הרוחני?
השלט שבמשרד הבהיר לכולם את איכות התיקונים שיכלו לצפות לקבל מהמוסכניק .וכך היה כתוב שם:

העבודה שלנו היא טובה ,מהירה וזולה.
אבל – תוכלו לקבל רק שניים מתוך השלשה:
אם תרצו עבודה מהירה וזולה – היא לא תהיה טובה.
אם תרצו עבודה זולה וטובה – היא לא תהיה מהירה.
אם תרצו עבודה מהירה וטובה – היא לא תהיה זולה.
דומני ,שהגדרת שירותי התיקונים של מוסכניק זה ,כוללים חכמת חיים עמוקה.
בעבר תמיד ידעו על הצורך להשקיע זמן רב .אפילו לנסוע מעיר לעיר היה עניין של ימים ,ושל טלטול קשה בדרכים .בניית בית
היתה מבצע של מי יודע כמה זמן .כל הדברים הפשוטים בחיים הצריכו השקעה של זמן ,ושל כוחות ומאמצים לא מבוטלים.
תארו לכם כמה היה קשה בעבר למצוא טכנאי לתקן את המחשב שנשבר ,כשבכלל לא היו מצויים טלפונים!
בדורנו הכל שונה .עולים על מטוס ו ...הופ ,עוד לפני שהעגלון הספיק להצליף בסוסים כבר נמצאים ביבשת אחרת .רעבים?
אפשר לקנות אוכל מוכן ,והמשלוח חינם .בעצם ,כל דבר כבר מוכן ,מי שלא רוצה לטרוח במה שלא יהיה – הדרך הקלה כבר
הוכנה עבורו.
‘דור הפלסטיק' ,כך כינה זאת מאן דהוא .לא חייבים להשקיע מאמצים בשום דבר כדי לקבל את מלוא השירותים והנוחיות.
גישה זו השפיעה גם על תחום הרוח .הדורות הקודמים ידעו שכל דבר דורש השקעה ,בין דבר גשמי ובין הישג רוחני .חשו זאת
על כל צעד ושעל .לנו ,לעומת זאת ,זה לא ברור .למה שנצטרך להשקיע? למה שלא נשיג כל דבר בקלי קלות? אם כל דבר
מוחשי נכלל בגישה שכזו ,למה לא יכללו גם ערכים ,רוחניות והישגים של הנפש?
בגלל זה' ,נשברים' בקלות יתר .לא מוכנים נפשית לצעוד דרך ארוכה .הכל צריך להסתדר מיד .התעסקות עם בעיות זה פשוט
 ...לא בשבילנו.
ההתמודדות עם קשיים משתפרת עם ההתנסות בה ,וכשזה קורה פעם אחר פעם לומדים שככה הם החיים .אבל אם נאמץ
את גישת דור הפלסטיק לא תהינה לנו הזדמנויות להתנסות! אנחנו רוצים עבודה שהיא גם טובה ,גם זולה וגם מהירה .יפה
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לימד אותנו המוסכניק  -אין דבר כזה .על משהו חייבים לוותר .ואם הכל חייב להיות טוב מיד ,המחיר יהיה יקר.
זהו הלקח ,אם כך .צריך להשקיע זמן ,חייבים לדעת שיש קשיים בדרך .שום דבר לא בא בקלות ,ודברים אינם מתפתחים
בעצמם.
בא לידכם קושי? מעידה? כישלון? קחו נשימה עמוקה ,ודעו שכך טבע החיים .וממילא גם ישתפר כח ההתמודדות שלכם ,ולא
תשברו מכל בעיה וקושי.
ובסוף ,תצליחו! עם ההתמדה וההשתדלות ,תגיע בסוף ההצלחה!
כי כשהעבודה היא לא מהירה ,היא גם בלי טעויות יקרות .והעיקר ,שבסוף היא טובה.

המלצות מנו"ף:
נקודות לדיון בישיבת מורים ו/או בשעת מחנך:
•ביטוי "הצעת התיקונים" של המוסכניק בעבודתי כמורה .הטוב ,המהיר והזול בעבודתי ,מצוי ורצוי.
•ציפיות תלמידי דור האינסטנט מ"שירותיי" כמחנך :הפער בינן לבין מטרות ויעדי החינוך שלי.
•תרגום דרכי הלמידה של התלמידים – בהתאם להתנסחות המוסכניק .מה מהיר ,מה טוב ומה זריז בדרכי למידתם ,ומהו
האידיאל בשילוב שלהם.
•ההתמודדות עם קשיים – כהזדמנות מעולה להתנסויות .הצגת זווית הראייה החיובית של בעיות וקשיים  -בעיני התלמיד.
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לילד שלי אכפת
איך נחנך את ילדינו לאכפתיות ותחושת אחריות? ומה נוכל אנו ללמוד מהם?
www.aish.co.il //
הכותרת הבאה תפסה לי את העין" :ילדה מכיתה ג' לשר הבריאות  -זה הפתרון למחסור הרופאים בצפון" .בהמשך הכתבה
הובא המכתב אותו שלחה ילדה בת  8לשר הבריאות ,לאחר שצפתה בידיעה אודות המחסור ברופאים בצפון .זה המכתב :
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יש משהו כל כך יפה ומתוק בפניה הזו .הדבר שנראה לי הכי מיוחד כאן זה האכפתיות ,והעובדה שהיא התיישבה לעשות משהו
בעניין .אלפי בני אדם ראו את התכנית ,רבים מהם ודאי צקצקו בלשונם והביעו את חוסר שביעות רצונם מהמצב .אבל רק
ילדה אחת עשתה משהו! איך נחנך את ילדינו לאכפתיות כזו ,למודעות ומעורבות חברתית?
אני חושב שהצעד הראשון הוא להרגיש את האחר ,לנסות להיכנס לנעליים שלו.
כשאנו שמים את עצמנו במקום של האדם שמתקשה ,שסובל ,מתחיל להיות לנו אכפת .וכשאכפת הראש כבר עובד שעות
נוספות ואנו מגלים יצירתיות שלא ידענו שטמונה בנו.
זה המסר שצריך להעביר לילדים.
"ואהבת לרעך כמוך" זה פסוק מהמפורסמים בתורה .הלל הזקן ,מגדולי חכמי המשנה ,ניסח אותו באופן אחר" :מה ששנוא
עליך אל תעשה לחברך" ,שינוי זה מלמד את הדרך לאהבת האחר .נראה מה מפריע לנו וננסה לראות אם אפשר ליישם לגבי
האחר.
נרגיל את ילדינו לעמוד במקום של האחר ,להתבונן במצבו של האחר ,לנסות לדמיין את המצב שבו הוא נמצא וכיצד הוא
מרגיש.

ומה אתנו?
למה דווקא ילדה קטנה עשתה משהו? למה אדם מבוגר לא שלח מכתב עם רעיון?
אז כן ,אני יודע שאנחנו המבוגרים יותר ציניקנים ופחות מאמינים שנצליח לעשות משהו .אבל למה? אולי כן נצליח? מה יש
לנו להפסיד?
ככל שאנו גדלים ושומעים על יותר דברים ובעיות אנחנו מתחילים לסנן .מה שלא נוגע ישירות אלי אני מסווג כלא רלוונטי.
ההרגל לשמוע על בעיות וצרות אוטם אותנו.
בואו נלמד קצת מהתמימות של הילדים ,כשנשמע על בעיה או צרה לא ננפנף את העניין כלאחר יד ,אלא נחווה את זה כדבר
חדש ,כמו ילד ששומע דבר כזה לראשונה ,נחשוף את האכפתיות הטמונה בנו ,רגש האחווה שהתכסה בשכבות של אפרוריות
היומיום.
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שר הבריאות הגיב לילדה במכתב הבא:

(אם לא ברור" :שלום ,הנני לאשר קבלת מכתבך.
הרעיון שהעלית על גבי הכתב הוא נפלא ואני אבדוק אותו מול הגורמים במשרד.
אני מודה לך שהקדשת זמן ומחשבה לנושא חשוב זה").
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המלצות מנו"ף:
נקודות לדיון בישיבת מורים ו/או בשעת מחנך:
•המכתב ישמש כפתיח לדיון בנושא .לאחריו ידונו הנקודות הבאות:
•תמונת המצב הנוכחית במוסד החינוכי/בכיתה שלנו – לגבי המשקל והפעילות של מעורבות חינוכית של צוות המורים
ותלמידינו.
•בניית תכנית מסודרת להגברת המודעות וארגון הפעילות החברתית של הצוות והתלמידים בקהילה:
צוות אחראי ,מטרות ויעדים ,קהל היעד ,תחומים ,דרכי הפעלה ,לו"ז ,משוב ומעקב.
•ראוי לתת את הדעת לנושאים של :רגישות ,שמירה על זכות הפרטיות ,עומס נפשי – בהתאם לרמת ההתפתחות של
הילדים ,שמירת סודיות וכו'.
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למידה מבוססת פרויקטים
מהי למידה מבוססת פרוייקטים ( )PBLומדוע נחשבת ללמידה משמעותית?

 //הילי זוורו  -הגיע זמן חינוך //

http://www.edunow.org.il/edunow-media-story-253061

למידה מבוססת פרויקטים הינה שיטת הוראה ממוקדת תלמיד בה הלמידה מתבצעת סביב חקר של שאלה פורייה ואותנטית.
מורים רבים שואלים ותוהים כיצד יוכלו להטמיע למידה מבוססת פרויקטים בכיתה .מעבר מלמידה מסורתית ללמידה מבוססת
פרויקטים אינו קל ודורש הרבה עבודה וחשיבה מצד המורה המנחה.
הנה  11טיפים שיעזרו למורים בטבילת האש הראשונה:
 .1התחילו בקטן
אין צורך לקרוא מאמרים וספרים בנושא ,להירשם להשתלמויות ,לשמור פינים בפינטרסט ,להכנס לשלל בלוגים ולקרוא על
כך לפני שמתחילים .כמו כל דבר חדש שאנו כמורים מתנסים בו בפעם הראשונה ,כדאי להתחיל בקטן .המיומנות והידע שלנו
יבנו בהמשך בזכות ניסיוננו .למעשה ,למידה מבוססת פרויקטים יכולה להיות אפילו שעור אחד .לדוגמא ,אם אני מורה לשפה
ואני רוצה ללמד כתיבת ביטויים משכנעים ,אני יכולה להכין מערך שעור בסגנון פרויקט בו המטרה והתוצר הם :כתיבת כרזה
להפצה בשכונה ,במטרה להעביר מסר חשוב .למשל' :מעבר לביצי חופש'' ,שמירה על אופטימיות' או 'חשיבות העזרה לזולת'

 .2העלו שאלה מניעה
כשלב ראשון ,חשבו על שאלה שתניע את התלמידים לחקור את הנושא לאורך הפרויקט .גם אם החלטתם להתחיל בקטן,
חשבו על הנושאים העיקריים שהתלמידים צריכים לדעת בסוף הפרק וכיצד אפשר להגיע לשם גם מבלי לקרוא אותו בצורה
לינארית ,אלא תוך תהליך הבנייתי .מטרתה של השאלה המניעה היא להתניע תהליך שיגרום לתלמידים לשאול עוד ועוד
"תת-שאלות" בתהליך הלמידה וכך תהליך החקר לא יפסק . inquiry process :למשל :בפרויקט במקצוע האנגלית יצרנו
קשר עם כיתות באנגליה ובארצות הברית ,השאלה המניעה היתה Are we that different? :השאלה הניעה אותנו לבדוק
ולחקור זוויות שונות ולהשוות בין התרבויות שלנו בתחומים שונים.

בפרויקט התזונה ,השאלה המניעה הייתה :כיצד אבנה תפריט יומי מיטבי? דבר שהניע אותנו קודם כל לשאול שאלות רבות
אחרות כמו :מהו אוכל בריא? איך אני יודע שמשהו בריא? ועד הגעה לתוצר הסופי בו הצגנו את התפריט.

 .3מצאו את הסיבה "בעולם האמתי" שלשמה לומדים את החומר
חשוב שמה שיניע את תהליך הלמידה הוא הרלוונטיות של הפרויקט לחיינו ושהתלמיד יראה זאת לנגד עיניו .יהיה זה תהליך
עוצמתי יותר אם התוצר שבסופו יהיה בעל משמעות והשפעה בעולם האמתי שמחוץ לכתלי בית הספר .לדוגמא ,בפרויקט
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'יוצרים שינוי' בכיתה ג'  -רציתי ללמד את תלמידיי כתיבה ועזרה לקהילה .הפרויקט היה למען שיפור חווית הגן בגן הילדים
שליד בית הספר .בתהליך של חקר מתמשך ,ראיונות עם ילדים וגננות ,קבוצות מיקוד ,כתיבת פעילויות ,כתיבת חיבורי
חוויה ועוד ,התלמידים הגיעו למסקנה שהצורך הבולט ביותר של הילדים בגן הוא שיפור חווית החצר שלהם .בסופו של דבר
התלמידים יצרו משחקים פרי דמיונם ,אותם לימדו את הילדים הרכים .כך ,הרגישו התלמידים כי לפרויקט יש משמעות
והשפעה בקהילה ודבר זה מילא אותם גאווה ונתן משמעות ללמידה.

 .4שלבו תחנות בחירה בפרוייקט
הבחירה בשלבים שונים של הפרויקט ,מאפשרת לילדים חופש שבדרך כלל לא נמצא בשעורים אחרים ועל כן הם מגלים
יותר אחריות כלפי הבחירה שלהם ונרתמים יותר למשימה .באותו פרויקט יוצרים שינוי ,עליו זכינו בפרס 'יוצרים שינוי' מטעם
עמותת 'רוח טובה' ,תלמידי כיתה ג' החליטו לבדם על המצאת משחקים חדשים ומעניינים למען הילדים בגן ,כדי לשפר את
חווית החצר שלהם.

לאורך הפרויקט השתדלתי לשלב כמה שיותר אפשרויות בחירה לקבוצות השונות ,החל ממהות המיזם עצמו ,דרך הבחירה
בעשיית פרויקט מעשיר לחצר גן הילדים וכלה בהמצאת משחקי ילדים מקוריים לחלוטין .הייתה להם בחירה בחוקי המשחק
ובאיך יראה הלוגו ובדרך בה הם ילמדו את הקטנטנים את המשחק החדש.

 .5מצאו את החיבור האישי
למידה מבוססת פרויקטים משנה את כל דרכי ההוראה והלמידה בכיתה .אם נכנסתם לפרויקט בנושא שאין לכם ,כמורים,
חיבור אישי אליו ,יתכן כי תתייאשו מהר מדי כשיהיה קשה .לכן ,התשוקה הפנימית לנושא ,ההתלהבות ,היא זו שתעזור לכם
להניע גם את התלמידים בתהליך .למשל ,כל מי שמכיר אותי מקרוב יודע שהדבר שהכי מרתק אותי הוא "מסע בזמן" ,אני
מכירה כל סרט שיש בו מסע בזמן ואוהבת לדבר עליהם ,לצפות בהם שוב ושוב ,לגלות פרטים חדשים ולחשוב על הפרדוקסים
שונים .בזכות כך כתבתי פרויקט לדוברי האנגלית שנקרא  My time travel journeyבו הילדים נלקחים שלב אחר שלב
במשימות כתובות כדי להציל את בית הספר מפני יצור שהעלים אותו על ידי חזרה לעבר ושינוי ההיסטוריה.

 .6זכרו כי אתם לא צריכים להיות מומחי תוכן
זכרו כי אתם לא צריכים להיות מומחי תוכן כדי לעשות משהו שונה וחדש .כשנכנסתי לפרויקט התזונה עם הכיתה שחינכתי,
לא ידעתי הרבה על תזונה ,כמעט ולא ידעתי מהם אבות המזון .קצת חששתי להתחיל פרויקט כזה עד שהמנהל שלי אמר
לי ,לאפשר לעצמי להיות חוקרת יחד עם הילדים .נתתי לעצמי לצלול לתהליך הלמידה וביחד חקרנו את התפריט היומי שלנו,
למדנו מהם אבות המזון וכמה כדאי לאכול מכל אחד כל יום ובסוף התהליך ,אפילו אני הפכתי מודעת יותר ושיניתי את הרגלי
הבישול שלי.
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 .7הכינו את התלמידים לעבודה בקבוצה
למידה מבוססת פרויקטים משלבת עבודת צוות .מורים רבים מוצאים ,שלגרום לתלמידים לעבוד בשיתוף פעולה היא אחת
המשימות המאתגרות שבלמידה מבוססת פרויקטים .רצוי לעבוד על גיבוש קבוצתי והסכמה על כללי הקבוצה ,לפני ההתחלה
על הפרויקט .כדאי לערוך מספר פעילויות בהן עובדים אך ורק על מיומנויות של שיתוף פעולה .משימות אתגר ,כמו" :דרגו
 10חפצים מהחשוב ביותר לחשוב פחות" ",אם נתקעתם על אי בודד" וכדו' יכולות לגבש את הקבוצה עוד לפני שהתחלתם.
כך ,גם תלמידים שאינם מגדירים את עצמם כחברים ,ימצאו דרך לשבור את הקרח לפני תחילת הפרויקט ולהקל על תהליך
העבודה בקבוצה מאוחר יותר.

 .8קחו אתכם עוד מורים
למידה מבוססת פרויקטים מעניינת יותר ורלוונטית יותר אם היא רב תחומית .הרי החיים האמתיים ,לא נחלקים למקצועות
לימוד ,כל תחום הוא שילוב של כמה נושאים ומדעים .בקשו מעוד מורים לקחת חלק בפרויקט בשעורים שלהם .בפרויקט
מדעים בו הילדים עבדו עם המורה למדעים על חיווט מודל של בית כחלק מלמידה על חשמל ,המורה למדעים ואני ,מורה
לשפה ,שילבנו כוחות .עבדתי עם הילדים בשעורי שפה על כתיבה תיאורית של הבית ,הוראות והסבר על הפעלת המתגים.
כמו כן ,קראנו כתבות בשעורי הבנת הנקרא בנושא חסכון באנרגיה וסכנות החשמל ,עקרונות שהתלמידים יישמו בבניית
המודל של הבית .בנוסף ,בשעורי חשבון ,כל תלמיד למד לקרוא ולהבין את חשבון החשמל של משפחתו ולתרגל פעולות
חיבור ,חיסור ולהבין אף מה זה אחוזים ומע"מ.

 .9הכינו כמה שיותר חומרים מראש ודאגו שיהיו מותאמי גיל
למידה מבוססת פרויקטים בבסיסה היא תהליך מחקרי ולכן כדאי להכין חומרי מחקר .ישנם מקרים בהם זה לא קל .כשהנושא
מורכב מדיי ,קשה למצוא חומרים מותאמי גיל ,במיוחד אם מדובר בגילאי יסודי .כשערכתי פרויקט רב תחומי בנושא תזונה,
יצרתי קשר עם גורמים רבים כולל מדריכי השפה ,קולגות ופורומים שונים במטרה למצוא מספיק קטעי קריאה בנושא אבות
המזון ,פירמידת המזון ותזונה נכונה כדי שישמשו כחומרי מחקר .מדריך השפה שלנו עזר לי במציאת קטעי קריאה המתאימים
לכיתה ג' שהיוו בסיס טוב לבניית תפריט יומי מיטבי.

 .10ערכו תערוכה מסכמת
חשבו על דרך בה התלמידים יכולים להציג את תוצרי הפרויקט שלהם בגאווה ולהביע בקיאות בחומר .בבית ספרנו ,מתקיים
"בוקר תוצרים" בו כל תלמידי בית הספר מציגים את אשר עמלו עליו במהלך השליש לכל באי התערוכה :הורים ,קרובי
משפחה והקהילה בכלל .בבוקר זה ,כל קבוצה עומדת בעמדה משלה ומציגה את התוצר ,עליה לגבות את התוצר בהסבר
ברור בו היא מספרת על התהליך שעברה ,הצגת קלסר הלמידה ,הטיוטות השונות והקבצים והתמונות שבמחשב .דרך אחרת
להציג את התוצרים היא בתערוכה זמנית ,באתר הבית ספרי או דרך הכנת וידאו מסכם.
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למידה משמעותית

עלון טיפ ממנו"ף – חודש כסלו התשע"ח

 .11התאימו את דרך ההערכה
לא משנה איך שילבתם את הפרויקט ,אם בשיעור אחד ,יחידה שלמה או מחצית מלאה ,יש להתאים את דרכי ההערכה.
הערכה מעצבת היא חלק בלתי נפרד .תלמידים זקוקים לפידבק והנחייה לגבי המשך העבודה לאורך כל הפרויקט ובמיוחד
בנקודות ציון שנקבעו מראש .בסופו של הפרויקט יש לבצע הערכה מותאמת .לא ניתן להעביר מבחן ולראות אם הילדים
הטמיעו את החומר אלא ,יש לחשוב על המיומנויות שטופחו בפרויקט הזה .האם היה דגש על מיומנויות חקר? האם היה דגש
על חשיבה ביקורתית? יתכן כי תצטרכו לצאת לגמרי מהמסגרת שאנו כל כך רגילים אליה ולהתחיל להעריך דברים אחרים
ולא רק שליטה בחומר .קריטריונים להערכה תלויי פרויקט יכולים להיות "האם הצלחתי להקשיב לחברי לקבוצה ולשלב את
רעיונותיהם בתוצר?" או "האם הצלחתי להציג בבהירות את המחקר בתערוכה המסכמת"?

למידה מבוססת פרויקטים יכולה להראות כמו אתגר גדול ומורכב ,אך אני ממליצה להתחיל בנושא מצומצם ,נושא שקרוב
ללב ,ולקחת חברים לדרך .ביחד תוכלו לצלול לפרויקט הראשון שלכם ממנו תלמדו איך ממשיכים הלאה ללמידה שנותנת
לתלמידים שלנו הנעה ובעיקר ,התמקדות במה שהם באמת רוצים וזקוקים לו :משמעות.
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